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Lēmums Nr. 1 Grozījumi Cēsu novada domes 10.10.2013. lēmumā Nr. 387 „Par SIA
‘’Vidzemes koncertzāle’’ dibināšanu”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Izvērtējot SIA „Vidzemes koncertzāle” darbības nodrošināšanai nepieciešamo  organizatorisko struktūru, ir izstrādāts
modelis, kurā tiek precīzi definēts katra kapitālsabiedrības struktūrā esošā amata kompetences apmērs. Tiek noteikts, ka
kapitālsabiedrības valde veic uzņēmuma kontroles, uzraudzības un pārstāvniecības funkciju, savukārt, saimniecisko
funkciju izpilde tiek deliģēta kapitālsabiedrības direktoram, bet mākslinieciskās stratēģijas sagatavošana un
mākslinieciskā plānošana kapitālsabiedrības mākslinieciskajam direktoram. Šāds modelis paredz efektīvāku un
operatīvāku kapitālsabiedrības pārvaldīšanu, jo tiek precīzi noteikti katra amata atbildība, mērķi un uzdevumi. Atbildību
par kapitālsabiedrības darbību kopumā nes valde, taču precīzs kompetenču sadalījums novērš pienākumu izpildes
dublēšanos un laikietilpīgu ikdienas saimniecisko lēmumu pieņemšanas procesu. Turklāt, valdes locekļu skaita
samazināšana rada pozitīvu ietekmi uz kapitālsabiedrības finanšu resursu plānošanu.
Pamatojoties uz lietderības un darba organizācijas apsvērumiem, lai nodrošinātu efektīvu finanšu resursu un
cilvēkresursu izlietojumu, un saskaņā ar SIA „Vidzemes koncertzāle” dalībnieku sapulces 28.12.2013. lēmumiem Nr.2 un Nr.
3, ievērojot Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumus Nr.311 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes
locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību”
1.pielikumā apstiprināto kapitālsabiedrību iedalījumu un pieļaujamo valdes locekļu skaitu, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 16.01.2014. atzinumu (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Izdarīt Cēsu novada domes 10.10.2013. lēmumā Nr. 387 „Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ dibināšanu”
šādus grozījumus: svītrot 9.2. un 9.3. apakšpunktus. 
2.             Izdarīt ar Cēsu novada domes 10.10.2013. lēmumu Nr. 387 „Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’
dibināšanu” apstiprinātajos statūtos šādus grozījumus:
2.1. izteikt 8.punktu šādā redakcijā: „8.Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis”;
2.2. svītrot 10., 12. un 13.punktu;
2.3. aizstāt 14.punktā skaitļus un vārdus  „70 000,00 (septiņdesmit tūkstoši)” ar skaitļiem un vārdiem  „20 000
(divdesmit tūkstoši)”.
3.             Pilnvarot SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ valdi veikt visas ar grozījumu reģistrēšanu Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā saistītās darbības ( t.sk., sagatavot un iesniegt attiecīgus Statūtu grozījumus un Statūtu jauno
redakciju apstiprināšanai kapitāla daļu turētajam, kā arī sagatavot un parakstīt, iesniegt un saņemt ar izmaiņu
reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā saistītos dokumentus).
4.             Izdevumus par izmaiņu reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā sedz SIA ‘’Vidzemes
koncertzāle’’.
5.             Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 2 SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ pamatkapitāla palielināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai nodrošinātu SIA „Vidzemes koncertzāle” (Reģ. Nr. 44103089090) darbību līdz būves Raunas ielā 12, Cēsis nodošanai
ekspluatācijā un koncertzāles „Cēsis” saimnieciskās darbības uzsākšanai, ievērojot Komerclikuma 152. un 197.pantu,
likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 1. un 2.punktu, un otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2014. atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Atļaut Cēsu novada pašvaldībai ieguldīt SIA „Vidzemes koncertzāle” (Reģ. Nr. 44103089090)
pamatkapitālā  13 860 (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit) euro.
2.             Izdarīt Cēsu novada domes 10.10.2013. lēmumā Nr. 387 „Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ dibināšanu”
šādus grozījumus: 3., 4. un 5.punktā, aizstāt vārdus un skaitļus „10 145 (desmit tūkstoši viens simts četrdesmit pieci)
euro” ar vārdiem un skaitļiem „ 24 005 (divdesmit četri tūkstoši pieci) euro” (attiecīgā locījumā).
3.             Izdarīt ar Cēsu novada domes 10.10.2013. lēmumu Nr. 387 „Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’
dibināšanu” apstiprinātajos statūtos šādus grozījumus: aizstāt statūtu 5. un 6.punktā vārdus un skaitļus „10 145 (desmit
tūkstoši viens simts četrdesmit pieci) euro” ar vārdiem un skaitļiem 24 005 (divdesmit četri tūkstoši pieci) euro” (attiecīgā
locījumā).
4.             Pilnvarot SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ valdi veikt visas ar grozījumu reģistrēšanu Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā saistītās darbības (t.sk., sagatavot un iesniegt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus,
attiecīgus Statūtu grozījumus un Statūtu jauno redakciju apstiprināšanai kapitāla daļu turētajam, kā arī sagatavot un
parakstīt, iesniegt un saņemt ar izmaiņu reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā saistītos dokumentus).
5.             Izdevumus par izmaiņu reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā sedz SIA ‘’Vidzemes
koncertzāle’’.
6.             Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 3 Par atlīdzību atbildīgajam darbiniekam SIA „Vidzemes
koncertzāle”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 4 Par daudzfunkcionālā  centra „Vidzemes  mūzikas un kultūras 
centrs”  darbības stratēģijas 2014-2024 gadiem aktualizāciju

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Kultūras ministrijas  23.11.2013 vēstuli par   nepieciešamību  veikt
daudzfunkcionālā centra „Vidzemes Mūzikas un kultūras centrs” stratēģijas aktualizāciju atbilstoši pieprasītajiem projekta
Nr. 3DP/3.4.3.1.0.09/IPIA/CFLA/02/002  grozījumiem, sakarā ar tehniski ekonomiskajām un institucionālajām  esošās
situācijas izmaiņām, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 21.panta
pirmās daļas 5.punktu ievērojot  Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.12.2013.atzinumu
(prot.Nr.17) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.12.2013. atzinumu (prot.Nr. 17), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis,
L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Aktualizēt 2013. gada 25. aprīļa domes sēdē apstiprināto daudzfunkcionālā centra „Vidzemes Mūzikas un kultūras
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centrs”  darbības stratēģiju, kas izstrādāta, lai nodrošinātu Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projekta „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” realizāciju, vienošanās
Nr.3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/02/002.
 
2.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.  
 

Lēmums Nr. 5 Par iestādes „Cēsu novada pašvaldība” vadītāju

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Ar Cēsu novada domes 10.10.2013. lēmumu Nr. 412 „Par amata vienības izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā” izveidota
iestādes „Cēsu novada pašvaldība” administrācijas vadītāja amata vienība.
Ar Cēsu novada domes  11.10.2013. lēmumu Nr. 413 „Par komisijas izveidošanu” apstiprināta komisija Cēsu novada
pašvaldības iestāžu vadītāju vai izpilddirektora vērtēšanai, kuras kompetencē ir atklāta konkursa rezultātā atrast
piemērotāko pretendentu vakantajam amatam.
Pamatojoties uz komisijas Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju vai izpilddirektora vērtēšanai 16.01.2014. atzinumu
(prot. Nr. 1), uzklausot Cēsu novada domes 23.01.2014. sēdē pretendentu J.Gobu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Ar 24.02.2014. iecelt iestādes „Cēsu novada pašvaldības” administrācijas vadītāja amatā J.Gobu.
2.      Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 6 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Cēsu
novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā””
apstiprināšanu

Ziņo: I.Urjāne, Finanšu nodaļas nodokļu inspektore
 
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm –
par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass,
M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumu Nr.1 „Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos
noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” saskaņā ar
pielikumu. 
 
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
23.01.2014. lēmumu Nr.6
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
23.01.2014.                                                                     
                                        Nr.1
 
Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”
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Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta trešo daļu
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” šādus grozījumus:
 
1.1.Svītrot 2.6.apakšpunktu;
1.2.Aizstāt 2.7.apakšpunktā:
-          skaitļus „ 1423 – 4269 ” ar skaitļiem „ 1420 – 4260 ” ;
-          skaitļus „ 4269 – 14229 ” ar skaitļiem „ 4260 – 14 220 ”;
-          skaitļus „ 14229 – 35572 ” ar skaitļiem „ 14 220 – 35 570 ”;
-          skaitļus „ 35572 – 71144 ” ar skaitļiem „ 35 570 – 71 140 ”;
1.3.    Aizstāt 2.16.2.apakšpunktā skaitli „ 14229 ” ar skaitli „ 14 220 ”;
1.4.    Svītrot apakšpunktā 3.4. skaitļus un vārdu „2.6. un”;
1.5.    Svītrot apakšpunktā 3.4.5. skaitļus un vārdu „2.6. un”;
1.6.    Svītrot apakšpunktā 2.13. vārdus „īrē Cēsu novada pašvaldības dzīvokli vai tā”;
1.7.Papildināt ar 2.23.apakšpunktu šādā redakcijā:
   „2.23. Juridiska persona, kuras dalībnieks ir biedrība, kas nodrošina biedrības darbību invalīdiem, sociāli mazaizsargāto
un trūcīgo iedzīvotāju grupām – 90% apmērā no dzīvojamo māju un to saistīto palīgēku nodokļu summas”;
1.15. Papildināt ar 3.14.apakšpunktu šādā redakcijā:
    „3.14. nodokļu maksātājam, lai saņemtu 2.23.apakšpunktā minētos atvieglojumus, jāiesniedz:
      3.14.1. iesniegums par nodokļa atlaides piešķiršanu norādot šo noteikumu konkrētā punkta apakšpunktu;
3.14.2. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija uzrādot oriģinālu;
3.14.3. uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (Pielikums Nr.2)”;
1.16. Aizstāt 4.3.2.apakšpunktā skaitli „-2.22.punktā” ar skaitli „-2.23.”;
 
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
23.01.2014. lēmumam Nr.6
 
Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.1

"Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Cēsu novadā"” PASKAIDROJUMA RAKSTS
 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

23.01.2014. Cēsu novada domes  saistošie noteikumi Nr.1 "Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011.
saistošajos noteikumos Nr.27 “ Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Cēsu novadā"” (turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi) nepieciešami, lai noteiktu jaunu
nodokļa atvieglojuma apmērus 2.23. apakšpunktā minētajām maksātāju kategorijām, lai atbilstoši
grozījumiem likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” uz 01.01.2014. piemērotu atbilstošu principu
ievērošanu.

2. Īss projekta satura izklāsts Apakšpunkts 2.23., lai mazinātu nodokļa ietekmi uz invalīdiem, sociāli mazaizsargāto un trūcīgo
iedzīvotāju grupai tiek noteikti atvieglojumi komersantam Cēsu novadā, kuras dalībnieks ir biedrība, un
kuras īpašumā ir dzīvojamo fondu -  90% apmērā no NĪN.
Apakšpunkts 2.6., tiek svītrots no saistošajiem noteikumiem, jo saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 2.punktu pašvaldības funkcija ir savas administratīvās teritorijas labiekārtošana, lai turpmāk
nerastos interešu konflikts, jo var uzskatīt par ziedojumu pašvaldības publiskām vajadzībām..
Atkārtoti veikta eiro valūtas precizējumi attiecībā pret to sākotnējo vērtību LVL valūtā, lai nav personai
nelabvēlīgāka par sākotnējo tiesību normu.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Šo saistošo noteikumu  grozījumi ietekmi uz Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
kopējiem ieņēmumiem netiek prognozēti, jo nav iespējams to aprēķināt.

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

Saistošo noteikumu grozījumu pieņemšana  ietekmēs objektivitātes principu sociāli mazāk aizsargātām
nodokļa maksātāju kategorijām.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļa. Grozījumi tiks izskatīti
Cēsu novada domes sēdē un publicēti Cēsu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī
ievietoti pašvaldības mājaslapā www.cesis.lv sadaļā "Pašvaldība/Pakalpojumi"

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav
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Lēmums Nr. 7 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 1/8 domājamās
daļas zemes gabala Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu nov., pārdošanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 28.12.2013. lēmumu Nr.556 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma 1/8 domājamās daļas zemes gabala Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas
apstiprināšanu” (prot. Nr.24, 16.p.), atsavināšanai nodeva Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 1/8 domājamās
daļas zemes gabala Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 0216, kopplatība 575 m2, turpmāk tekstā –
Nekustamais īpašums un apstiprināja Nekustamā īpašuma nosacīto (sākotnējo) cenu LVL 287,00, EUR 408,36 (četri simti
astoņi euro, 36 centi), bez PVN.
Uz zemes gabala atrodas četras ēkas: divas dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējumi 4201 008 0216 001; 4201 008 0216
002) un divas palīgceltnes (kadastra apzīmējumi 4201 008 0216 003; 4201 008 0216 004). Uz Cēsu novada pašvaldības
vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, nostiprināta īpašuma tiesība uz zemes 1/8 domājamo daļu, žurnāls
Nr.300003304833, lēmuma datums: 28.09.2012. K.P. īpašuma tiesība nostiprināta uz būvju 1/8 domājamo daļu, žurnāls Nr.
300003522638, lēmuma datums: 22.10.2013. Būvju 1/8 domājamās daļas īpašnieks, kuru saskaņā ar Pilnvaru Nr. 3506;
14.08.2013. pārstāv G.Č. izteicis rakstisku (14.01.2014. Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts iesniegums ar Nr. 7/119)
vēlēšanos izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties īpašumā Cēsu novada pašvaldībai piederošo 1/8 domājamo daļu
no zemes gabala Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu nov., par apstiprināto cenu, LVL 287,00 (divi simti astoņdesmit septiņi lati, 00
santīmi), EUR 408.36, bez PVN.
K.P. ir samaksājis nosacīto (sākotnējo) cenu par Nekustamo īpašumu, ieskaitot EUR 408,36 (četri simti astoņi euro, 36
centi) Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu
novads, LV - 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLAL2X, Konts: LV67UNLA0004000142344, kā arī iesniedzis
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 „Kārtība kādā atsavināma publiskas personas manta” noteiktos
dokumentus, lai ierosinātu un izmantotu pirmpirkuma tiesības.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu, 4.panta
pirmo daļu, ceturtās daļas 4.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 17.01.2014.
priekšlikumu (prot. Nr.1), un ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par
Nekustamā īpašuma nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass,
M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Pārdot K.P. Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 1/8 domājamās daļas zemes gabala Rīgas ielā 65, Cēsīs,1.
Cēsu novadā, kadastra numurs 4201 008 0216, kopplatība 575 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Cēsu novada pašvaldības Administratīvi2.
juridiskajai nodaļai sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
Izbeigt ar Nekustamā īpašuma pirkuma līguma (abpusējas) parakstīšanas datumu Zemes nomas līgumu Nr.3.
177/2012/2-7, kas noslēgts 2012.gada 22.martā starp Cēsu novada pašvaldību un K.P. par 1/8 domājamās daļas no
zemes gabala ar kopējo platību 575 m2, kas atrodas Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008
0216, nomu uz 10 (desmit) gadiem.
Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.4.
Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.5.

 
 

Lēmums Nr. 8 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Poruka
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ielā 52, Cēsīs, Cēsu nov., pārdošanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 28.12.2013. lēmumu Nr.557 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu” (prot. Nr.24, 17.p.), atsavināšanai
nodeva Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra numurs 4201
004 0405, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0405, platība 21549 m2, turpmāk –
Nekustamais īpašums un apstiprināja Nekustamā īpašuma nosacīto (sākotnējo) cenu LVL 44908.00 (četrdesmit četri
tūkstoši deviņi simti astoņi lati, 00 santīmi), EUR 63898.33, bez PVN.
       Uz zemes gabala atrodas zemes īpašniekam nepiederoša ēka ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0405 001 un
jaunbūve ar kadastra apzīmējums 4201 004 0405 002, kas reģistrētas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000444081 uz Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SINHRO – C AUTO” vārda,
nodokļu maksātāja kods 44103030847. Īpašuma tiesība nostiprināta uz zemes nomas laiku līdz 2017.gada 31.decembrim.
Cēsu novada pašvaldībā 14.01.2014. saņemts (reģ.Nr. 7/126) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SINHRO – C AUTO”
valdes priekšsēdētāja A.C. iesniegums, ka SIA „SINHRO – C AUTO” izmantos pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu
Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra numurs 4201 004 0405, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 4201 004 0405, platība 21549 m2 un lūdz sagatavot pirkuma līguma dokumentus par summu EUR
63 898,33. Samaksas kārtība: EUR 40 000,00 pēc līguma noslēgšanas, EUR 23 898,33 pēc pašvaldības apstiprināta
maksājuma grafika, kā arī iesniedzis Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 „Kārtība kādā atsavināma
publiskas personas manta” noteiktos dokumentus, lai ierosinātu un izmantotu pirmpirkuma tiesības.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu pārdodot nekustamo īpašumu uz
nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus
procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu
kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu, 4.panta
pirmo daļu, ceturtās daļas 4.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas 17.01.2014. priekšlikumu (prot. Nr.1), un ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no
citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par Nekustamā īpašuma nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis,
G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
1.      Pārdot Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra numurs
4201 004 0405, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0405, platība 21549 m2, turpmāk –
Nekustamais īpašums, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SINHRO – C AUTO” , reģistrācijas  Nr. 44103030847, juridiskā
adrese: Jāņa Poruka iela 52, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101.
2.      Noteikt šādu Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtību:
2.1.EUR 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi) jāsamaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas
dienas, ieskaitot minēto naudas summu Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048,
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLAL2X, Konts:
LV67UNLA0004000142344;
2.2.EUR 23 898,33 (divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit astoņi euro, 33 centi), ar samaksas termiņu 5 (pieci)
gadi (pēc pirkuma līguma noslēgšanas dienas), pamatsummas maksājumus veicot vienu reizi ceturksnī vienādos
maksājumos sākot ar 2015.gada pirmo ceturksni un % maksājumus no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas veicot
vienu reizi ceturksnī sākot ar 2014.gada pirmo ceturksni.
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Cēsu novada pašvaldības Administratīvi
juridiskajai nodaļai sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
4.      Izbeigt ar Nekustamā īpašuma pirkuma līguma (abpusējas) parakstīšanas datumu Zemes nomas līgumu Nr.
2-7-47/2005, kas noslēgts 2005.gada 11.novembrī starp Cēsu pilsētas domi (pēc administratīvi teritoriālās reformas Cēsu
novada pašvaldība) un SIA „SINHRO – C AUTO”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103030847, par nekustamā īpašuma Jāņa
Poruka ielā 52, kas sastāv no zemes kabala ar kopējo platību 21549 m2 nomu.
5.      Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
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6.      Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 
 
 

Lēmums Nr. 9 Par klašu komplektu skaitu 2014./2015. mācību gadā

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu,
pamatojoties uz Ministru kabineta 28.02.2012. noteikumu Nr. 149 „ Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti
vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātām prasībām pārcelšanai uz nākošo klasi.” 4.7. punktu, 
Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr. 788 „Valsts izglītības informatizācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un
aktualizācijas kārtība” 18.punktu, lai nodrošinātu Cēsu novada administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem iespēju
iegūt pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 
09.01.2014. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Suija-
Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis,
A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Noteikt Cēsu novada izglītības iestādēs šādu klašu komplektu skaitu:
1.1. Pirmajā klasē:
1.1.1. Cēsu 1.pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti:
1.1.2. Cēsu 2.pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti;
1.1.3. Cēsu pilsētas pamatskolā – ne vairāk kā trīs klašu komplekti;
1.1.4. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā  – ne vairāk kā divi klašu komplekti;
1.1.5. Līvu pamatskolā – ne vairāk kā viens klašu komplekts;
1.1.6. Rāmuļu pamatskolā – ne vairāk kā viens klašu komplekts.
1.2. Septītajā klasē :
1.2.1. Cēsu Valsts ģimnāzijā – divi klašu komplekti;
1.2.2. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā – divi klašu komplekti.
1.3. Desmitajā klasē :
1.3.1. Cēsu Valsts ģimnāzijā – ne vairāk kā trīs klašu komplekti;
1.3.2. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā – ne vairāk kā trīs klašu komplekti;
1.3.3. Cēsu pilsētas 2.vidusskolā – pēc pieprasījuma.
2. Noteikt šādu izglītojamo skaitu katrā klašu komplektā:
2.1. Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu 2.pamatskolas, Cēsu pilsētas pamatskolas un Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas pirmajā
klasē – ne vairāk kā 22 izglītojamie;
2.2. Līvu pamatskolas un Rāmuļu pamatskolas pirmajā klasē – ne mazāk kā 8 izglītojamie;
2.3. Cēsu Valsts ģimnāzijas un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas septītajā klasē – ne vairāk kā 20 izglītojamie;
2.4. Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu 2.vidusskolas un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas desmitajā klasē – ne
vairāk kā 30 izglītojamie.
4. Pieņemt zināšanai, ka Cēsu novada izglītības iestādes ir uzsākušas izglītojamo reģistrāciju uzņemšanai mācībām 1.klasē
2014./2015.m.g.
5. Noteikt, ka jaunu izglītojamo uzņemšana mācībām Cēsu novada izglītības iestāžu pirmajās, septītajās un desmitajās
klasēs uzsākama ar 2014.gada 2.jūniju.
6. Uzdot Cēsu 1.pamatskolas direktorei, Cēsu 2.pamatskolas direktoram, Cēsu pilsētas pamatskolas direktoram, Cēsu
pilsētas Pastariņa sākumskolas direktorei, Līvu pamatskolas direktorei, Rāmuļu pamatskolas direktorei, Cēsu Valsts
ģimnāzijas direktorei, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei, Cēsu 2.vidusskolas direktorei nodrošināt
lēmuma izpildi.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai.
 



12. no 43

Lēmums Nr. 10 Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 546 „Par
Cēsu novada Būvvaldi”

Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz darbinieku maiņu un amata pienākumu pārdali Komunālajā nodaļā,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 09.01.2014.
atzinumam (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Suija-Markova,
U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce,
J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmuma Nr. 546 „Par Cēsu novada Būvvaldi” 3.punktā, 3.9.apakšpunktā
vārdus: „M.Rāviņš” aizstājot ar vārdiem „J.Belasovs” .
 
 

Lēmums Nr. 11 Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 35 „Par
Transporta kustības organizācijas komisiju”

            Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
 
   Pamatojoties uz darbinieku maiņu un amata pienākumu pārdali Komunālajā nodaļā,  likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas
09.01.2014. atzinumam (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis,
I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis,
A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 35 „Par Transporta kustības organizācijas komisiju”,
izslēdzot no komisijas sastāva M.Rāviņu, Komunālās nodaļas vadītāju un Komunālās nodaļas komunālinženieri, vadītāja
vietnieku.
 
 

Lēmums Nr. 12 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Ozolu ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov.  

 Ziņo: A.Melbārdis,  Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā 27.12.2013. saņemts S.P. iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3/4725)  ar lūgumu mainīt
viņam piederošam nekustamajam īpašumam (neapbūvētam zemes gabalam) Ozolu ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr.
4201 008 1024, lietošanas mērķi no individuālās apbūves uz pagaidu atļauto izmantošanu sakņu dārziem, jo zemes gabals
atrodas Cēsu gaļas kombināta  attīrīšanas ietaišu  aizsargjoslā un uz tā nav iespējams veikt individuālo apbūvi, bet var
izmantot kā sakņu dārzus.
Šobrīd Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai Ozolu ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra
apzīmējums 4201 008 1024, platība 1155 m2), reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju
apbūve (0601). Zemes gabals nav apbūvēts.
Saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumu (Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr.5) zemes gabals
Ozolu ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., atrodas zemes izmantošanas veidu zonā „Mazstāvu dzīvojamā apbūve”, kurā galvenais
izmantošanas veids ir vienģimenes māju apbūve. Saskaņā ar šī teritorijas plānojuma Aizsargjoslu plānu, zemes gabals
pilnībā atrodas lokālo attīrīšanas ietaišu Palejas ielā 22, kuras kalpo gaļas kombināta notekūdeņu attīrīšanai, aizsargjoslā
(100 m ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm). Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 55.pantu, šajā aizsargjoslā aizliegts būvēt
jaunas ēkas. Apbūve zemes gabalā Ozolu ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., būtu iespējama, ja attīrīšanas ietaises tiktu rekonstruētas
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un izvietotas citā vietā, vai pielietots cits tehnoloģiskais risinājums ar mazāku aizsargjoslu. Pašreizējā situācijā zemi
iespējams izmantot vai iznomāt sakņu dārzu ierīkošanai.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.5. punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 07.01.2014. priekšlikumu
(prot. Nr.1) un Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 09.01.2014. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis,
G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Ozolu ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 008
1024, platība 1155 m2), nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem (0502).
 
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas
spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 

Lēmums Nr. 13 Par  nosaukumu piešķiršanu Cēsu novada pašvaldībai
piekrītošiem nekustamajiem īpašumiem Vaives pagastā, Cēsu novadā

Ziņo: A.Melbārdis,  Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma „Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 14. panta otro daļu un 17. panta otro daļu, Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumiem
Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11. „Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijas 07.01.2014. priekšlikumu (prot. Nr. 1), Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 
09.01.2014. atzinumu ( prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Suija-
Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis,
A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 4290 003 0110 piešķirt nosaukumu „Pašvaldības autoceļš B1”,
Vaives pag., Cēsu nov.
2.       Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 4290 009 0127, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 4290 009 0127 un 4290 010 0090 piešķirt nosaukumu „Pašvaldības autoceļš A3”, Vaives pag., Cēsu nov.
3.       Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 4290 004 0136, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 4290 004 0136 un 4290 008 0092 piešķirt nosaukumu „Pašvaldības autoceļš B13”, Vaives pag., Cēsu nov.
4. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei paziņot par pieņemto lēmumu.
 
 

Lēmums Nr. 14 Par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu
vecpilsētā

Ziņo: A. Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
           
15.03.2012. pieņemts Cēsu novada domes lēmums Nr. 137 „Par sadzīves atkritumu apkalpošanu Cēsu novadā” (prot. Nr. 5,
39. p.), turpmāk Lēmums.
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            22.03.2012. starp Cēsu novada pašvaldību un SIA „ZIEMEĻVIDZEMES ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS ORGANIZĀCIJA”. (Mainīts nosaukums uz SIA „ZAAO” 19.10.2012.,  juridiskā adrese Rīgas iela 32,
Valmiera, LV- 4201,vienotais reģistrs Nr. 44103015509), turpmāk ZAAO, noslēgts „Līgums par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā”, turpmāk Līgums (Nr. 172/ 2012/ 2- 137). Līguma 2.1.18. punktā
teikts, ka ZAAO apņemas ieguldīt līdzekļus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstībā saskaņā ar
Investīciju programmu, kas ir Līguma pielikums Nr. 1. Pielikumā ir noteikts, ka 2013.- 2014. ZAAO jāierīko 5- 7 pazemes
atkritumu konteineru laukumi Cēsu vecpilsētā.    
            Cēsu novada pašvaldībā 19.09.2012. saņemts ZAAO,  iesniegums Nr. 5- 4/ 287 par pazemes atkritumu
konteineru ierīkošanu Cēsu vecpilsētā (reģistrēts ar Nr. 1- 37/ 3534), turpmāk- Iesniegums.
27.09.2012. Iesniegums kā informācija izskatīts Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejā (prot. Nr.12).
Tautsaimniecības komiteja nolēma atbalstīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu vecpilsētā un
uzdeva iesaistītajām pusēm rast optimālāko pazemes konteineru laukumu novietņu izvietojuma risinājumu, ņemot vērā
Latvijas Republikas Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, turpmāk VKPAI, norādījumus, ZAAO tehniskās
iespējas un pilsētvides tehniskās un vizuālās iespējas. Pēc novietņu izvēles, konceptuālas saskaņošanas ar zemesgabalu
īpašniekiem un VKPAI, pašvaldībai izsludināt publiskās apspriešanas procedūru par atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas modernizēšanu Cēsu vecpilsētā.
11.10.2012. Cēsu novada domes sēdē izskatīts jautājums par Cēsu vecpilsētas atkritumu savākšanas sistēmas publisko
apspriešanu (sēdes protokols Nr. 17, punkts Nr. 4). Deputāti pieņēma ziņojumu kā informāciju un uzdeva iesaistītajām
pusēm turpināt darbu pie atkritumu konteineru laukumu sistēmas izveides un panākt visu ieinteresēto pušu: ZAAO, Cēsu
novada pašvaldības un VKPAI saskaņotu variantu.
      13.12.2012. Cēsu novada domē pieņemts lēmumus Nr. 569 „Par publiskās apspriešanas ierosināšanu par atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu vecpilsētā”, turpmāk Publiskā apspriešana, kurā noteica publiskās
apspriešanas ilgumu trīs nedēļas un par publiskās apspriešanas sekretāru nozīmēja sabiedrisko attiecību jaunāko
speciālisti A. Saulīti.
        17.05.2013. saņemts VKPAI raksts Nr. 11- 02/ 1071 (reģistrēts 20.05.2013. ar Nr. 1- 37/ 2148), kurā teikts, ka
atbalstīt pazemes atkritumu konteineru izvietošanas ieceri ar 4.3.2. punktā minētajiem nosacījumiem par arheoloģiskās
izpētes un uzraudzības darbu veikšanu konkrētajās laukumu novietnēs.
             24.05.2013. pašvaldībā iesniegts ZAAO iesniegums Nr. 5- 4/ 257 par pazemes atkritumu konteineru
ierīkošanu Cēsu vecpilsētā (reģistrēts 27.05.2013. ar Nr. 1- 37/ 2246), kurā uzņēmums informēja par pazemes atkritumu
konteineru ierīkošanas Cēsu vecpilsētā projekta virzības gaitu, piedāvāja, pirms būvniecības Publiskās apspriešanas,
novietot konteinera virszemes daļas paraugu pie Cēsu novada domes, apliecināja gatavību piedalīties Cēsu novada
pašvaldības rīkotajā Publiskajā apspriešanā un lūdza Cēsu novada domi, iespēju robežās, piedāvāt alternatīvas vietas
konteineru laukuma izbūvei, kurās nebūtu jāveic arheoloģiskā izpēte, kā arī saskaņot konteineru virszemes daļas dizainu.
             30.05.2013. Cēsu novada Būvvaldē pieņemts lēmums Nr. 119 par pazemes atkritumu konteineru
ierīkošanu Cēsu vecpilsētā (protokols Nr. 23), kurā nolēma:
           1. Konceptuāli atbalstīt ZAAO iesniegto priekšlikumu par pazemes atkritumu konteineru novietņu
izvietojumu Cēsu vecpilsētā, saskaņā ar Iesniegumam pievienotajām novietņu shēmām, vizualizācijām un aprakstu;
           2. Konceptuāli saskaņot pazemes atkritumu konteinera virszemes daļas paraugu atbilstoši iesniegtajai
vizualizācijai;
           3. Noteikt ZAAO, pēc Publiskās apspriešanas pozitīvu rezultātu apstiprināšanas, izņemt plānošanas un
arhitektūras uzdevumus katra konkrēta pazemes atkritumu konteineru laukuma ierīkošanai Cēsu vecpilsētā.
             06.06.2013. Cēsu novada domē pieņemts lēmums Nr. 216 „Grozījumi Cēsu novada domes 13.12.2012.
lēmumā Nr. 569 „Par publiskās apspriešanas ierosināšanu par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu
vecpilsētā””, kurā publiskās apspriešanas sekretāra pienākumus uzlika pildīt Cēsu novada pašvaldības Attīstības un
plānošanas nodaļas arhitektam Jānim Zlaugotnim.
             10.06.2013. ZAAO nosūtīts Cēsu novada pašvaldības raksts Nr. 3/ 2135 par pazemes atkritumu
konteineru ierīkošanu Cēsu vecpilsētā (atbilde uz 24.05.2013. rakstu Nr. 5- 4/ 257), kurā Pašvaldība neiebilda pret
konteinera virszemes daļas parauga novietošanu, pirms būvniecības publiskās apspriešanas uzsākšanas, pie Cēsu novada
pašvaldības ēkas Bērzaines ielā 5, Cēsīs. Par parauga novietošanas laiku un novietni vienoties atsevišķi ar pašvaldības
atbildīgajiem darbiniekiem. Par nepieciešamās informācijas un grafiskā materiāla sastāvu, apjomu un izvietošanas
nosacījumiem vienoties un saskaņot ar būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru. Pašvaldība ir iepazinusies
ar VKPAI 17.05.2013. raksta Nr. 11- 02/ 1071 p ar pazemes atkritumu konteineru ierīkošanu Cēsu vecpilsētā saturu un
lemjošās daļas nosacījumiem un uzskata tos par pamatotiem. Pašvaldība norādīja, ka 21.03.2012. starp Cēsu novada
pašvaldību un ZAAO ir noslēgts Līgums par atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā, kura
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2.1.18. punktā ir noteikts, ka uzņēmums iegulda savus līdzekļus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras
attīstībā saskaņā ar investīciju programmu, kas ir Līguma pielikums Nr.1. Savukārt pielikumā Nr. 1 ir ietverta pozīcija-
pazemes atkritumu konteineru laukumu izveide Cēsu vecpilsētā- daudzums 5- 7 konteineri un realizācijas laiks noteikts-
2013.- 2014. gads. Pašvaldība ir aktīvi ņēmusi dalību atkritumu konteineru novietņu izvēlē, prioritāri izvēloties tai
piederošus zemes gabalus, novietņu konceptuālā saskaņošanā ar zemes īpašniekiem, ZAAO un VKPAI, ir atkārtoti
izvērtējusi alternatīvas vietas saskaņotajām vietām Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu
novadā un Šaurā ielā, Cēsīs, Cēsu novadā (visi ir Pašvaldības īpašumi) un uzskata, ka minētās novietnes ir optimāls
kompromisa risinājums starp visām iesaistītajām institūcijām un ieinteresētajām pusēm. Tāpat Pašvaldība norādīja, ka
nav prognozējami ne saskaņoto novietņu, ne arī kādu citu novietņu vecpilsētā arheoloģiskās uzraudzības (var pārtapt
arheoloģiskajos izrakumos, ja darbu laikā tiek atklātas nozīmīgas arheoloģiskas liecības) un arheoloģiskās izpētes
rezultāti un līdz ar to izmaksas. Pašvaldība uzaicināja ZAAO turpināt pazemes atkritumu konteineru Cēsu vecpilsētā
projekta virzību un pildīt Līguma nosacījumus;
             21.06.2013. tiek reāli izsludināta Publiskā apspriešana par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
modernizēšanu Cēsu vecpilsētā nosakot, ka 02.07.2013. Cēsu novada pašvaldības zālē notiks publiskās apspriešanas
prezentācijas pasākums, ka publiskās apspriešanas gala termiņš ir 12.07.2013. plkst. 16.00 un, ka gala ziņojums tiks
paziņots un lēmums par būvniecības ieceri tiks pieņemts Cēsu novada domes sēdē 18.07.2013.;
            18.07.2013. Cēsu novada domē pieņemts lēmums Nr. 300 „Par būvniecības ieceres par atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu vecpilsētā publiskās apspriešanas rezultātiem”, kurā teikts:
       1.  Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu
vecpilsētā.
       2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus saskaņā ar pielikumu.
       3. Atstāt bez tālākas virzības SIA„ZAAO’’ (reģ. Nr. 44103015509, juridiskā adrese Rīgas iela 32, Valmiera)
būvniecības ieceri par atkritumu  apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu novadā, līdz atbilstoša lēmuma
pieņemšanai.
            02.12.2013. iesniegts ZAAO iesniegumu  Nr. 5- 4/ 478 par atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Cēsu
vecpilsētā (reģistrēts 04.12.2013. ar Nr. 1- 38/ 4469), turpmāk Iesniegums 1, kurā lūdz izvērtēt piedāvāto atkritumu
apsaimniekošanas modernizēšanas plānu Cēsu vecpilsētā un pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību.
            Iesniegums 1 07.01.2014. izskatīts Attīstības un teritorijas plānošanas komisijā (protokols Nr. 1), kurā
pieņēma atzinumu virzīt domes lēmuma projektu par atkārtotas publiskās apspriešanas izsludināšanu „Par publiskās
apspriešanas ierosināšanu par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu vecpilsētā” uz Cēsu novada
domes Uzņēmējdarbības un attīstības komiteju.
09.01.2014. Iesniegums 1 izskatīts Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejā (protokols Nr. 1), kurā
deputāti atkārtoti izvērtēja ZAAO priekšlikumus un Publiskajā apspriešanā izteiktos viedokļus par atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu vecpilsētā. Tika nosauktas sekojošas jaunās sistēmas pozitīvās iezīmes:
1. Tā ir modernāka, mūsdienu situācijai atbilstošāka, atkritumu apsaimniekošanas sistēma, kura nodrošina atkritumu
šķirošanas iespēju;
2.  Tā ir sistēma, kurā 6 apakšzemes konteineru laukumi vienmērīgi izvietoti visā Cēsu vecpilsētas teritorijā un ir pieejami
24 stundas diennaktī (šobrīd atkritumus var izmest atkritumu savākšanas mašīnā konkrētās dienās konkrētos laikos);
3.  Konteineru laukumu tehniskais izpildījums un plānotais atkritumu izvešanas grafiks nodrošina esošā un plānotā
atkritumu daudzuma novietošanu un savlaicīgu izvešanu. Plānots četros no laukumiem izvietot četrus pazemes
konteinerus, bet divos trīs pazemes konteinerus. Plānotais konteineru tilpums nešķirotajiem sadzīves atkritumiem- 3 m3.
Nešķirotos sadzīves atkritumu konteinerus plānots tukšot ne retāk kā divas reizes nedēļā, bet šķiroto atkritumu
konteinerus pēc vajadzības atkarībā no piepildījuma;
4. Konteineru laukumi tiks organiski iekļauti esošajā pilsētvidē, izstrādājot katrai konkrētai vietai labiekārtojuma
risinājumu, veidojot apstādījumus un nodrošinot teritoriju ar dekoratīvu norobežojumu. Laukumu uzturēšanā plānots
piesaistīt piegulošo teritoriju sētniekus;
5. Konteineru laukumu ierīkošanu un uzturēšanu par saviem līdzekļiem veiks ZAAO. Maksas aprēķināšanas principi par
nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu vecpilsētas iedzīvotājiem un uzņēmējiem nemainīsies. Plānots šķirotos atkritumus
izvest bez maksas.
Deputāti izvērtēja Publiskās apspriešanas gala ziņojumā iedzīvotāju izteiktos priekšlikumus un negatīvās atziņas un
nolēma: 1. Neierosināt atkārtotu publiskās apspriešanas procedūru „Par publiskās apspriešanas ierosināšanu par
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu vecpilsētā”; 2. virzīt domes lēmuma projektu „Par atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu vecpilsētā”, kurā tiek apstiprināta ZAAO būvniecības iecere atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas modernizēšana, izbūvējot pazemes konteineru laukumus Cēsu vecpilsētā, uz Cēsu novada
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domi; 3. Rosināt ZAAO, veicot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu vecpilsētā, izvērtēt Publiskajā
apspriešanā iedzīvotāju izteiktos ierosinājumus, negatīvo aspektu pamatotību un nodrošināt nepilnību novēršanu.    
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktā noteikts, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija organizēt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus ( [..], sadzīves atkritumu apsaimniekošana, [..] ) neatkarīgi no tā, kā īpašumā
atrodas dzīvojamais fonds.
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.
panta pirmās daļas 1. Punktu, ievērojot Cēsu novada domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 07.01.2014.
atzinumu (prot. Nr. 1) un Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 16.01.2013. atzinumu (prot. Nr. 1),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs,
T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce,
J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Apstiprināt SIA „ZAAO” (reģ. Nr. 40103015509, juridiskā adrese Rīgas iela 20, Valmiera, LV- 4201) būvniecības
ieceri atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizēšana, izbūvējot pazemes konteineru laukumus Cēsu vecpilsētā.
2.       Uzdot SIA „ZAAO”, veicot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu vecpilsētā, izvērtēt
publiskas apspriešanas „Par apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu vecpilsētā” gala ziņojumā izteiktos
iedzīvotāju priekšlikumus, negatīvo aspektu pamatotību un nodrošināt nepilnību novēršanu. 
3.       Uzdot Cēsu novada Būvvaldei izdot SIA „ZAAO” atbilstošus plānošanas un arhitektūras uzdevumus
būvniecības ieceres atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizēšana, izbūvējot pazemes konteineru laukumus Cēsu
vecpilsētā, realizēšanai.
4.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesa attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, juridiskā persona- pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā
paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā).
 
 

Lēmums Nr. 15 Grozījumi Cēsu novada domes 19.09.2013. lēmumā Nr. 363 „Par
brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības
iestādēs”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu;  15.panta 7.punkta 2 daļu; 2013.gada 13.marta Ministru
kabineta noteikumiem  Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, Cēsu novada domes 19.09.2013. lēmumu
Nr. 363 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”, ievērojot Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2014. atzinumu (prot.Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2014. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Izdarīt Cēsu novada domes 19.09.2013. lēmumā Nr. 363 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu1.
novada vispārējās izglītības iestādēs šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 4.1. apakšpunktā skaitli „3” ar skaitli „2” ;
1.2.    aizstāt 4.2. apakšpunktā skaitli „4” ar skaitli „3” ;
1.3.    aizstāt 4.2.apakšpunktā 4.1.1. apakšpunktā skaitli „ 1.07” ar skaitli „ 1.10”.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Līvu pamatskolai un Rāmuļu pamatskolai.
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Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.1.

 

Lēmums Nr. 16 Grozījumi Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumā Nr.757 „Par
ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādēs un Vaives pagasta vispārizglītojošās izglītības iestādēs”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot likumu „Par grāmatvedību”, likumu „
Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumus Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības
kārtošanu un organizāciju” un 13.03.2012. noteikumus Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem  un ārstniecības iestāžu pacientiem”,
atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2014.  atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis,
L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Izdarīt Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumā Nr.757 „Par ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un Vaives pagasta vispārizglītojošās izglītības iestādēs” šādus grozījumus:
1.1.                      aizstāt 1.pielikuma 2.6.2.1.punktā vārdus „izglītojamiem vecumā 1-3 gadiem” ar
vārdiem „ izglītojamiem vecumā 1-2 gadiem” ;
1.2.                      aizstāt 1.pielikuma 2.6.2.2.punktā  vārdus „ pirmsskolas izglītojamiem vecumā no 4
gadiem” ar vārdiem ”pirmsskolas izglītojamiem vecumā no 3 gadiem”.
2.        Lēmums stājas spēka ar 01.02.2014.
3.        Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai, Cēsu pilsētas
3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai, Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai, Cēsu pilsētas
5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai, Līvu pamatskolas direktorei, Rāmuļu pamatskolas direktorei un Cēsu
internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktoram.
4.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības revidentei.
 
 
 
 

Lēmums Nr. 17 Par vecāku maksas noteikšanu  Cēsu novada pirmsskolas
izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu;  15.panta 7.punkta 2 daļu; 2013.gada 13.marta Ministru
kabineta noteikumiem  Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”,  ievērojot Cēsu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 09.01.2014. atzinumu (prot.Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2014.
atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Suija-Markova,
U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce,
J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Ar 01.02.2014. atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 12.11.2009.lēmumu Nr.370 „Par vecāku maksas
noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”.
2.      Ar 01.02.2014.  Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē,
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu 2.pamatskolas
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pirmsskolas izglītības programmā  noteikt šādu vecāku maksu par ēdināšanas izdevumiem:
2.1. izglītojamiem vecumā no 1 līdz 2 gadiem par vienu dienu EUR 1.45;
2.2. izglītojamiem vecumā no 3 gadiem par vienu dienu EUR 1.85.
3. Vecākiem , kuru bērniem ir ārsta slēdziens par nepieciešamību ievērot speciālu diētu, vecāku maksa par vienu dienu
viena bērna ēdināšanas izdevumiem aprēķināma 50% apmērā no Cēsu novada domes noteiktās vecāku maksas viena
bērna ēdināšanas izdevumiem par vienu dienu.
4.  Vecāku maksu par ēdināšanas izdevumiem neiekasē :
4.1. izglītojamā slimības gadījumā, kas apstiprināta ar ģimenes ārsta izziņu;
4.2. vecāku atvaļinājuma laikā;
4.3. ja pirmsskolas izglītības iestāde vai pirmsskolas grupa slēgta saskaņā ar Cēsu novada domes lēmumu;
4.4. ja iestāde nevar nodrošināt vecākus ar pakalpojumu un tas iepriekš rakstveidā saskaņots ar Cēsu novada domes
priekšsēdētāju;
4.5. ja vecāki par to, ka izglītojamais neapmeklēs izglītības  iestādi, paziņo iepriekšējā dienā līdz plkst. 9.00
5.  Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas
4.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājām, Cēsu 2.pamatskolas
direktoram  nodrošināt lēmuma ievērošanu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 18 Par projekta „Next Stop – Luck” („Nākamā pietura – Veiksme”)
realizēšanu sadarbībā ar valsts aģentūru „Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra” programmā Jaunatne darbībā – Eiropas brīvprātīgais darbs

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai realizētu jaunatnes politiku pašvaldībā, veicinot katra jaunieša izaugsmi un pilsonisko izglītību, sekmējot jauniešu
pašiniciatīvu un vēlmi iesaistīties jauniešu organizācijās, kuras aktīvi darbojas jaunatnes jomā, Cēsu Bērnu un jauniešu
centrs ir sagatavojis un 01.10.2013. iesniedzis projektu „Nākamā pietura – Veiksme” par brīvprātīgā jaunieša uzņemšanu
no Itālijas. Projekts ir apstiprināts ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 18.12.2013. lēmumu Nr.2-1/1723.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 09.01.2014. (prot. Nr.1) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2014. (prot. Nr.1)  atzinumu,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs,
T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce,
J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Piedalīties projekta „Next Stop – Luck” („Nākamā pietura – Veiksme”) realizēšanā sadarbībā ar valsts aģentūru1.
„Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” programmā Jaunatne darbībā – Eiropas brīvprātīgais darbs;
projekta kopējais finansējums EUR 7980.30.
Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt 2015.gada budžetā priekšfinansējumu ne vairāk kā 20%2.
apmērā no projekta kopīgām izmaksām.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.3.

 
 

Lēmums Nr. 19 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu
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maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta (g) apakšpunktu, ievērojot Cēsu
Profesionālās vidusskolas direktores 17.12.2013. iesniegumu Nr.1-21-6/80 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 18.12.2013.
Nr.1-40/4651),  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2014. (prot.Nr.1) atzinumam
un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2014. (prot.Nr.1) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14
balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa,
M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.    Atzīt par spēku zaudējušu 19.09.2013. Cēsu novada domes lēmumu Nr.366 „Par Cēsu pilsētas Sporta skolas
apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu”.
2.    Apstiprināt Cēsu pilsētas Sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un
izmantošanas kārtību saskaņā ar pielikumu.
3.  Lēmums stājas spēkā ar 01.02.2014.    
4.  Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei.
5.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības revidentei.
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
23.01.2014. lēmumam Nr.19
Cēsīs
KĀRTĪBA
Cēsu pilsētas Sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtība
 
 
23.01.2014.                                                                     
                                                  Nr.7
I.                   Sporta kompleksā  Piebalgas ielā 18, Cēsīs
 
1. Trenažieru zālei:
1.1. trenažieru zāles maksas apmeklējumi:
 

N.p.k.
Cena;
EUR;
t. sk. PVN

Periods Apmeklējuma
dienas Laiks Piezīmes

1.1.1.  
2,80 1 reize Jebkurā zāles darba

dienā
Jebkurā zāles
noteiktajā
darba laikā

Uzrādot atbilstošus attaisnojuma
dokumentus – studenti, skolēni,
pensionāri, invalīdi

1.1.2. 4,20 1 reize Jebkurā zāles darba
dienā

Jebkurā zāles
noteiktajā
darba laikā

 

1.1.3. 17,00 mēnesis
Otrdienās,
ceturtdienās,
sestdienās,
svētdienās

Zāles
noteiktajā
darba laikā

Uzrādot atbilstošus attaisnojuma
dokumentus – studenti, skolēni,
pensionāri, invalīdi

1.1.4. 25,60 mēnesis
Otrdienās,
ceturtdienās,
sestdienās,
svētdienās

Zāles
noteiktajā
darba laikā

 

1.1.5. 22,70
 
mēnesis
 

Jebkurā zāles darba
dienā

Jebkurā zāles
noteiktajā
darba laikā

Uzrādot atbilstošus attaisnojuma
dokumentus – studenti, skolēni,
pensionāri, invalīdi



20. no 43

1.1.6. 31,30 mēnesis Jebkurā zāles darba
dienā

Jebkurā zāles
noteiktajā
darba laikā

 

1.1.7. 59,70 3 mēneši Jebkurā zāles darba
dienā

Jebkurā zāles
noteiktajā
darba laikā

Uzrādot atbilstošus attaisnojuma
dokumentus – studenti, skolēni,
pensionāri, invalīdi

1.1.8. 85,30 3 mēneši Jebkurā zāles darba
dienā

Jebkurā zāles
noteiktajā
darba laikā

 

1.2. Pakalpojuma cenā ietilpst ģērbtuvju, dušu, saunas izmantošana (saunas                        
            izmantošana saskaņā ar kompleksa vadītāja apstiprinātu saunas darba
                                          grafiku).
1.3. Trenažieru zāles maksas apmeklējumu darba laiku nosaka sporta kompleksa                
       vadītājs.
1.4.  Trenažieru zāles bezmaksas apmeklējumi:
            1.4.1.  Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu pilsētas pamatskolai sporta stundu mācību
                              procesa nodrošināšanai darba dienās līdz plkst. 15.00 sporta skolotāja
                                 vadībā.
                        Minētajām izglītības iestādēm trenažieru zāles izmantošanas grafiks
                                    iepriekš jāsaskaņo ar sporta kompleksa vadītāju, divas reizes
gadā                                         ne vēlāk kā līdz 25. augustam un līdz 30.decembrim;
1.4.2.       Cēsu pilsētas Sporta skolai mācību – treniņu procesa nodrošināšanai sporta trenera vadībā darba dienās
no plkst. 15.00 – 17.00, vai saskaņojot ar sporta kompleksa vadītāju no 17.00-21.00.
Cēsu pilsētas Sporta skolai jāiesniedz sporta kompleksa vadītājam    audzēkņu saraksts, kuri apmeklēs trenažieru zāli
pēc individuālā plāna pēc                     plkst. 17.00 darba dienās;
1.4.3.       NBS Instruktoru skolas personālam, Zemessardzes 27. Kājnieku bataljona personālam veselības
uzlabošanai darba dienās no 8.00-10.00 un 17.00-22.00.
NBS Instruktoru skolai, Zemessardzes 27. Kājnieku bataljonam sporta                    kompleksa vadītājam
jāiesniedz 2 reizes gadā ne vēlāk kā līdz 20. augustam un līdz 30. janvārim jāiesniedz to personu saraksts, kas   apmeklēs
trenažieru zāli un jāsaskaņo ar Cēsu pilsētas Sporta skolu treniņu nodarbību laikus un skaitu;
1.      Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanas nolūkos 2 reizes nedēļā no plkst.
15.00-16.00.
                        Izglītības iestāžu vadītājiem jāiesniedz sporta kompleksa vadītājam to
                                darbinieku saraksts, kuri apmeklēs trenažieru zāli.
 
2. Aerobikas zālei:
2.1. Aerobikas zāles maksas apmeklējumi:
 

N.p.k.
Cena;
EUR;
t. sk. PVN

Laiks Apmeklējuma periods Piezīmes

2.1.1.
 
11,30 1 stunda no        plkst. 8.00 līdz

plkst. 22.00
Aerobikas zāles, ģērbtuvju un
apskaņošanas iekārtu noma sporta
nodarbībām

 
2.2.       Pakalpojuma cenā ietilpst ģērbtuvju, dušas, saunas izmantošana.
2.3.       Nomas maksā netiek iekļauts laiks, kas nepieciešams, lai apmeklētāji pārģērbtos uz nodarbību.
2.4.       Pakalpojuma cenā ietilpst ģērbtuvju, dušas, saunas izmantošana.
2.4.  Aerobikas zāles bezmaksas apmeklējumi:
            2.4.1. Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu pilsētas pamatskolai un Cēsu bērnu un
                         jauniešu centram darba dienās līdz plkst. 15.00 mācību procesa
                                               nodrošināšanai skolotāja vai atbildīgā
darbinieka vadībā.
2.4.2.  Cēsu pilsētas Sporta skolai mācību procesa nodrošināšanai sporta trenera
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                             vadībā.
            2.4.3. Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem un Cēsu novada pašvaldības
                                     izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanas nolūkos
divas reizes                               nedēļā.
3. Sporta spēļu zāles noma
            3.1. Visa sporta zāle (60m*32m) sporta pasākumu organizēšanai, tai skaitā tribīņu             
izvilkšana, apskaņošana, un attiecīgā sporta veida aprīkojuma uzstādīšana
                                viena stunda:
                        3.1.1. 71,00 EUR (t. sk. PVN).
            3.2.  Viena sporta spēļu laukuma (32m*18m) izmantošanas viena stunda:
                        3.2.1. 21,00 EUR (t. sk. PVN).          
 3.3. Sporta zāles maksas pakalpojumi individuālajiem fizisko personu          apmeklējumiem sporta zāles darba
laikā – viena stunda:
                        3.3.1.personām līdz 18 gadu vecumam (vienai personai):
                                    3.3.1.1.  1,40 EUR (t. sk. PVN);
                        3.3.2. personām no 18 gadu vecuma (vienai personai):
                                    3.2.2.1. 2,10 EUR (t. sk. PVN);
            3.4. Sporta spēļu zāles nomas maksa ietver ģērbtuvju, dušu izmantošanu, kas
                             netiek papildus uzskaitīta nomas laikā.
            3.5. Sporta spēļu zāles bezmaksas izmantošana:
                        3.5.1. Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu pilsētas pamatskolai un Cēsu pilsētas
                           Sporta skolai- mācību procesa nodrošināšanai, kultūras pasākumu
                                       organizēšanai.
            3.5.2. Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem un Cēsu novada pašvaldības
                                     izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanai vienu reizi
nedēļā ne                               vairāk kā divas stundas, iepriekš saskaņojot nodarbību norises
laiku ar                                     sporta kompleksa vadītāju un iesniedzot darbinieku
sarakstu, kas apmeklēs                        sporta zāli.
            3.5.3 Cēsu novada pašvaldībai „Cēsu domes kausa” rīkošanai, iepriekš saskaņojot             
pasākuma datumu.
            3.5.4. NBS Instruktoru skolai, Zemessardzes 27. Kājnieku bataljonam – apmācības
                       procesa nodrošināšanai, personāla veselības uzlabošanai, sporta pasākumu
               organizēšanai.
            3.5.5. Cēsu novada čempionātu rīkošanai, iepriekš saskaņojot sporta sacensību
                               norises laiku ar sporta kompleksa vadītāju.
4. Saunas noma:
            4.1. Visas saunas noma noteiktajā sporta kompleksa darba laikā vienam nomniekam (fiziskai vai
juridiskai personai) viena stunda:
                        4.1.1. 17,00 EUR (t. sk. PVN);
            4.2.  Vienreizējs saunas apmeklējums vienai personai viena stunda (sporta kompleksa vadītāja
noteiktajā saunas darbības laikā):
                        4.2.1. 2,80 EUR (t. sk. PVN);
            4.3.  Trenažieru un aerobikas zāles individuālajiem apmeklētājiem maksa par
                                  saunas izmantošanu noteiktajos saunas darbības laikos papildus
netiek                                iekasēta.
                        Saunas nomas maksā tiek ietverta ģērbtuvju un dušu izmantošana.
            4.4.  Saunas bezmaksas izmantošana:
                        4.4.1. Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņiem, trenerim iepriekš
                                         saskaņojot ar sporta kompleksa vadītāju, saunas
izmantošana līdz vienai                                    stundai pēc treniņu nodarbības;
                        4.4.2. Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem un Cēsu novada pašvaldības
                         izglītības iestāžu darbiniekiem pēc trenažieru zāles, aerobikas zāles un
                                    sporta zāles bezmaksas treniņu nodarbību apmeklējumiem,
iepriekš                            saskaņojot ar sporta kompleksa vadītāju.
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5. Sapulču (semināru) zāles noma:
            5.1.Sporta kompleksa noteiktajā darba laikā sapulču zāles noma viena stunda:
                        5.1.1. 11,30 EUR (t.sk. PVN)
 
II.                Cēsu pilsētas sporta namā Pūces ielā 2a
 
1. Sporta spēļu zāles noma:
            1.1. Sporta zāles noma viena stunda:
                        1.1.1. 17,00 EUR (t.sk. PVN).
1.2. Nomas maksā ir iekļauta ģērbtuvju, dušu izmantošana, kas nomas laikā netiek  papildus uzskaitīta;
            1.3. Sporta zāles noma individuālajiem fizisko personu apmeklējumiem sporta        zāles darba
laikā – viena stunda:
                        1.3.1.personām līdz 18 gadu vecumam (vienai personai):
                                    1.3.1.1. 1,40 EUR (t. sk. PVN);
                        1.3.2.personām no18 gadu vecuma (vienai personai):
                                    1.3.2.1. 2,10 EUR (t. sk. PVN);
            1.4.  Sporta spēļu zāles bezmaksas izmantošana:
1.4.1. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai un Cēsu pilsētas Sporta skolai- mācību procesa nodrošināšanai un
kultūras pasākumu organizēšanai;
1.4.2. Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem un Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem veselības
uzlabošanai 1 reizi nedēļā        ne vairāk kā 2 stundas, iepriekš saskaņojot nodarbību norises laiku       ar
sporta kompleksa vadītāju un iesniedzot darbinieku sarakstu, kas apmeklēs sporta zāli.
 
III.             Sporta zālē Lapsu ielā 17
 
1. Sporta spēļu zāles noma:
            1.1. Sporta zāles noma viena stunda:
            1.1.1. 11,30 EUR (t.sk. PVN);
             1.2. Sporta zāles noma individuālajiem fizisko personu apmeklējumiem sporta zāles darba laikā – viena
stunda:
                        1.2.1.personām līdz 18 gadu vecumam (viena personai):
                                    1.2.1.1. 1,40 EUR (t. sk. PVN);
                        1.2.2. personām no 18 gadu vecuma (vienai personai):
                                    1.2.2.1.  2,10 EUR (t. sk. PVN);
            1.3. Nomas maksā ir iekļauta ģērbtuvju, dušu izmantošana;
1.4. Sporta zāles izmantošana bez maksas: Cēsu 2.vidusskolai, Cēsu Profesionālai vidusskolai, Cēsu pilsētas Sporta skolai
mācību procesa nodrošināšanai.
 
IV.             Cēsu pilsētas stadionā Valmieras ielā 6
 
1.Nomas maksas apmēru Cēsu pilsētas stadionam nosaka ar Cēsu pilsētas Sporta skolas          direktora rīkojumu,
saskaņojot ar Cēsu novada domes priekšsēdētāju. Nosakot nomas maksu, ņem vērā nomnieka sniegto informāciju par
nomas mērķi, pasākumu, papildus informāciju, kas saistīta ar plānotā pasākuma norisi.
 
 

Lēmums Nr. 20 Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra saimniecisko
darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
27.08.2013. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
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minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības nolikuma 16.punktu, atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu internātpamatskolas- rehabilitācijas centra saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2. Lēmums stājas spēka ar 01.01.2014.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktoram.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 21 Par Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata
vienību saraksta apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
27.08.2013. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības nolikuma 16.punktu,  atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2. Lēmums stājas spēka ar 01.01.2014.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 22 Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko
darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
27.08.2013. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības nolikuma 16.punktu,  atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.        Apstiprināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2.        Lēmums stājas spēka ar 01.01.2014.
3.        Lēmuma izpildi nodrošināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei.
4.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 23 Par Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību
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saraksta apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
27.08.2013. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības nolikuma 16.punktu, atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.        Apstiprināt Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2.        Lēmums stājas spēka ar 01.01.2014.
3.        Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 2.vidusskolas direktorei.
4.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 24 Par Cēsu pilsētas pamatskolas saimniecisko darbinieku amata
vienību saraksta apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
27.08.2013. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības nolikuma 16.punktu, atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.        Apstiprināt Cēsu pilsētas pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2.        Lēmums stājas spēka ar 01.01.2014.
3.        Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas pamatskolas direktoram.
4.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 25 Par Cēsu 1.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību
saraksta apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
27.08.2013. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības nolikuma 16.punktu, atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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1.        Apstiprināt Cēsu 1.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2.        Lēmums stājas spēka ar 01.01.2014.
3.        Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 1.pamatskolas direktorei.
4.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 26 Par Cēsu 2.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību
saraksta apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
27.08.2013. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības nolikuma 16.punktu, atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Apstiprināt Cēsu 2.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2.        Lēmums stājas spēka ar 01.01.2014.
3.        Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 2.pamatskolas direktoram.
4.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 27 Par Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas saimniecisko darbinieku
amata vienību saraksta apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
27.08.2013. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības nolikuma 16.punktu, atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Apstiprināt Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2.        Lēmums stājas spēka ar 01.01.2014.
3.        Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktorei.
4.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 28 Par Līvu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību
saraksta apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
27.08.2013. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības nolikuma 16.punktu, atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.        Apstiprināt Līvu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2.        Lēmums stājas spēka ar 01.01.2014.
3.        Lēmuma izpildi nodrošināt Līvu pamatskolas direktorei.
4.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 29 Par Rāmuļu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību
saraksta apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
27.08.2013. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības nolikuma 16.punktu, atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Apstiprināt Rāmuļu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2.        Lēmums stājas spēka ar 01.01.2014.
3.        Lēmuma izpildi nodrošināt Rāmuļu pamatskolas direktorei.
4.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
   

Lēmums Nr. 30 Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko
darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
27.08.2013. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības nolikuma 16.punktu, atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Apstiprināt Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
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2.        Lēmums stājas spēka ar 01.01.2014.
3.        Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas 1,pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai.
4.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 31 Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko
darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
27.08.2013. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības nolikuma 16.punktu, atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Apstiprināt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2.        Lēmums stājas spēka ar 01.01.2014.
3.        Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas 3,pirmsskolas izglītības iestādes vadītajai.
4.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 
 

Lēmums Nr. 32 Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko
darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
27.08.2013. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības nolikuma 16.punktu, atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Apstiprināt Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2.        Lēmums stājas spēka ar 01.01.2014.
3.        Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes vadītajai.
4.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 33 Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko
darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
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27.08.2013. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības nolikuma 16.punktu, atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Apstiprināt Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2.        Lēmums stājas spēka ar 01.01.2014.
3.        Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas 5,pirmsskolas izglītības iestādes vadītajai.
4.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 34 Par Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” saimniecisko
darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
27.08.2013. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības nolikuma 16.punktu, atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.    Apstiprināt Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2.    Lēmums stājas spēka ar 01.01.2014.
3.    Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” vadītajai.
4.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 35 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas saimniecisko darbinieku amata
vienību saraksta apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
27.08.2013. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības nolikuma 16.punktu,  atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Apstiprināt Cēsu pilsētas Mākslas skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2.        Lēmums stājas spēka ar 01.01.2014.
3.        Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktoram.
4.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 36 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas saimniecisko darbinieku amata
vienību saraksta apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
27.08.2013. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības nolikuma 16.punktu,  atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2014.  atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Apstiprināt Cēsu pilsētas Sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2.        Lēmums stājas spēka ar 01.01.2014.
3.        Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei.
4.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 37 Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku
amata vienību saraksta apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
27.08.2013. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības nolikuma 16.punktu, atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Apstiprināt Cēsu Bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2.        Lēmums stājas spēka ar 01.01.2014.
3.        Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktorei.
4.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 38 Par priekšfinansējumu Eiropas Savienības Mūžizglītības
programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātē „ Skolu daudzpusējās
partnerības” projektam Nr.2012-1-GR1-COM06-10081 3

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 06.08.2012. noslēgto līgumu Nr.2012-1-GR1-
COM06-10081 3 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par dalību Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas
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Comenius apakšprogrammas aktivitātē „Skolu daudzpusējās partnerības” projektā, ievērojot 27.12.2013. Draudzīgā
Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores iesniegumu Nr.1-14/41,  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras
un sporta komitejas 09.01.2014. atzinumam (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2014. 
atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Suija-
Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis,
A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.        Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt Eiropas
Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātē „Skolu daudzpusējās partnerības” projekta
Nr.2012-1-GR1-COM06-10081 3 priekšfinansējuma daļu EUR 4200 (četri tūkstoši divi simti euro).
2.        Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai finansējumu atmaksāt iestādes pamatbudžetā 5
(piecu)  dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas.
3.        Lēmuma izpildi nodrošināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei.
4.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 39 Par nolikuma „Cēsu novada Kultūras projektu konkursa
nolikums” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kā arī pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras
un Tūrisma centrs” nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 18.02.2010. sēdes lēmumu Nr.79) 2.1.11.punktu, lai
veicinātu Cēsu novada iedzīvotāju iesaistīšanos kultūrvides veidošanā Cēsu novadā saskaņā ar kultūrpolitikas
aktualitātēm, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 09.01.2014. atzinumu (prot. Nr.1) un
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2014. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm
– par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass,
M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.            Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 21.02.2013. lēmumu Nr.85 „Par nolikuma „Cēsu novada
Kultūras projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu”.
2.            Apstiprināt nolikumu „Cēsu novada Kultūras projektu konkursa nolikums”.
3.            Uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” organizēt nepieciešamās darbības
saistībā ar šī lēmuma izpildi.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
   
 

Lēmums Nr. 40 Par pašvaldības iestādes „Cēsu pilsētas pansionāts” direktora
mēnešalgu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 
 

Lēmums Nr. 41 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
direktora mēnešalgu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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Lēmums Nr. 42 Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
direktora mēnešalgu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 

Lēmums Nr. 43 Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītāju mēnešalgām

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 

Lēmums Nr. 44 Par Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju mēnešalgām

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 

Lēmums Nr. 45 Par pašvaldības iestādes „Cēsu Pieaugušo izglītības centrs”
direktora mēnešalgu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 

Lēmums Nr. 46 Grozījumi Cēsu novada domes 19.09.2013. lēmumā Nr. 343 „Par
Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora mēnešalgu”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 47 Grozījumi Cēsu novada domes 15.07.2010. lēmumā Nr.400 „ Par
Cēsu novada domes priekšsēdētāja un Cēsu novada domes priekšsēdētāja
vietnieka mēnešalgu”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 

Lēmums Nr. 48 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes
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lēmumā Nr. 10 „Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu novada domes deputātiem”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 

Lēmums Nr. 49 Grozījumi Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298 „Cēsu
novada pašvaldībai piederošie nomā nododamie nekustamie īpašumi”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 77.panta
ceturto daļu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu,
ar kuru noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem zemesgabaliem izliek
redzamā vietā pašvaldības domes ēkā, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 07.01.2014.
priekšlikumu iznomāt zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, daļu āra kafejnīcu ierīkošanai, lai arī turpmāk nodrošinātu
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu tūristiem un iedzīvotājiem, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2014.
atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Suija-Markova,
U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce,
J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298 „Cēsu novada pašvaldībai piederošie nomā nododamie
nekustamie īpašumi” šādus grozījumus:
      papildināt lēmumu ar 1.1.12. un 1.1.13. punktu šādā redakcijā:
„1.1.12. zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 005 2708) daļa 102 m² platībā - teritorija
Nr.1, kas saskaņā ar Cēsu novada domes 14.04.2011. lēmumu Nr.226 „Par Rožu laukuma Cēsīs, Cēsu novadā, izmantošanu”
paredzēta āra kafejnīcas ierīkošanai. Nomā nododamās zemes gabala daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (0801)
- komercdarbības objektu apbūve;     
 „1.1.13. zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 005 2708) daļa 77 m² platībā - teritorija
Nr.4, kas saskaņā ar Cēsu novada domes 14.04.2011. lēmumu Nr.226 „Par Rožu laukuma Cēsīs, Cēsu novadā, izmantošanu”
paredzēta āra kafejnīcas ierīkošanai. Nomā nododamās zemes gabala daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (0801)
- komercdarbības objektu apbūve.     
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskai  nodaļai un Vaives pagasta pārvaldei lēmumu par
pašvaldības iznomājamiem zemesgabaliem izvietot redzamā vietā Cēsu novada pašvaldības un Vaives pagasta 
pārvaldes ēkā.  
 
 
 

Lēmums Nr. 50 Par nedzīvojamas ēkas Uzvaras bulvārī 26, Cēsīs, Cēsu novadā
pirkšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no nedzīvojamas ēkas (Autobusu stacijas ēka, kadastra apz. 4201 005
1302 001) Uzvaras bulvāris 26, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 505 0033, turpmāk – Ēka -, reģistrētas Cēsu rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1677 pašvaldību akciju sabiedrībai FIRMAI
CATA, nodokļu maksātāju kods 40003016840 (lēmuma datums 15.09.2000.). Ēka saistīta ar zemes gabalu Uzvaras
bulvāris 22, Cēsis,  Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1302,  īpašuma tiesības uz kuru reģistrētas Cēsu rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1477 Cēsu novada pašvaldībai, turpmāk –
Pašvaldība (lēmuma datums 20.03.2000). Par Ēkas izmantošanu uz lēmuma pieņemšanas brīdi ir spēkā esoši Telpu
nomas līgumi starp akciju sabiedrību „CATA” kā Iznomātāju un SIA „Jumtavoti” kā Nomnieku – par daļu telpu platības un
SIA „ZOOVET” kā Nomnieku – par daļu telpu platības.
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Pēc Pašvaldības būvniecības iesnieguma Cēsu novada Būvvalde 18.10.2013. izsniegusi Plānošanas un arhitektūras
uzdevumu Nr. 88 būves „Automašīnu stāvlaukuma Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, Cēsu novadā un Raiņa ielas posma jaunbūve
un Noliktavas ielas, Dzintara ielas un Uzvaras bulvāra krustojuma rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā” būvniecībai.
Būvniecības realizāciju tehniski un finansiāli ietekmē zemes gabalā izvietotā Ēka, jo sadārdzinās ārējo
inženierkomunikāciju būvniecības izmaksas, kuras jāizvieto normatīvajos attālumos no Ēkas, kā arī samazinās lietderīgā,
izmantojamā platība stāvvietu izvietošanai.
Lai izvērtētu iespēju iegādāties Ēku, Pašvaldībā saņemts auditorfirmas „Invest – Rīga’ Cēsis”, Reģ. Nr.44103018948,
29.11.2013. vērtējums, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma, kas atrodas Uzvaras bulvārī 26, Cēsīs, Cēsu visvairāk
iespējamā tirgus vērtība aprēķināta EUR 2850 (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro) vai LVL 2000 (divi tūkstoši
latu).
   
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas izpildi, 
pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 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, pašvaldību akciju
sabiedrības FIRMAS CATA izteikto konceptuālo piekrišanu pārdot tai piederošu nekustamo īpašumu, sastāvošu no
nedzīvojamas ēkas, Uzvaras bulvāris 26, Cēsis, Cēsu nov., Cēsu novada pašvaldībai, Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijas 14.01.2014. atzinumu (protokols Nr. 2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2014. atzinumu
(protokols Nr. 1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Suija-Markova,
U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce,
J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, nodokļu maksātāju kods Nr. 90000031048, juridiskā adrese:
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 pirkt nekustamo īpašumu, sastāvošu no nedzīvojamas ēkas (Autobusu
stacijas ēka, kadastra apz. 4201 005 1302 001), Uzvaras bulvāris 26, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 505 0033  par
sertificēta neatkarīga vērtētāja noteiktu cenu EUR 2850 (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro), pirkuma līgumu
slēdzot pēc spēkā esošo Telpu nomas līgumu izbeigšanas un Ēkas atbrīvošanas.
2.            Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pēc īpašuma tiesību uz 1.punktā minēto nekustamo īpašumu
reģistrēšanas zemesgrāmatā uz Pašvaldības vārda,  demontēt nedzīvojamo ēku (Autobusu stacijas ēka, kadastra apz.
4201 005 1302 001) Uzvaras bulvārī 26, Cēsīs, Cēsu nov.
3.            Lēmuma izpildi organizēt Komunālās nodaļas vadītājam.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 51 Par telpu Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, pieņemšanu
bezatlīdzības lietošanā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai nodrošinātu  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju
„...bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni” un 12. punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju „...apkarot žūpību
un netiklību”  izpildi, ņemot vērā Cēsu novada pašvaldībai, turpmāk – Pašvaldība - , piederoša nekustamā īpašuma
noslogotību un nepiemērotību plānotajai funkcijai, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no zemes gabala
un piecām ēkām, t.sk. morga ēka, kadastra apz. 4201 006 0830 007, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov. kadastra Nr. 4201
006 0830, kuras reģistrētas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000
0020 8318 SIA „Cēsu Klīnika, nodokļu maksātāju kods 44103057729 (lēmuma datums 16.02.2010.), pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.un 12.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 5.1 pantu un  ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2014. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis,
G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, nodokļu maksātāju kods Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5,
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 pieņemt bezatlīdzības lietošanā telpas 214,2 m2 kopplatībā (saskaņā ar Nodomu protokolu
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par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā  projekta pielikumu) nedzīvojamā ēkā, kadastra apz. 4201 006 0830  007,
Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā no to īpašnieka „SIA „Cēsu Klīnika”, ar mērķi – pašvaldības autonomas funkcijas –
piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību, izveidojot atskurbšanas telpu un bezpajumtnieku
nodrošināšana ar naktsmītni, izveidojot nakts patversmi, nodrošināšana.
2.      Apstiprināt Nodomu protokolu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā  starp SIA „Cēsu Klīnika” un Cēsu
novada pašvaldību, līgumu par telpu bezatlīdzības lietošanu slēdzot pēc būvprojekta izstrādes un būvatļaujas
saņemšanas.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes
23.01.2014. lēmumam Nr. 51
 
Nodomu protokols par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā  
Cēsīs,                                                                  
                                2014.gada  _.
  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cēsu Klīnika”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā
17.12.2009 ar vienoto reģistrācijas Nr. 44103057729, turpmāk tekstā – Klīnika, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes
priekšsēdētāja Ingūna Liepa  un valdes locekļi A.Z. un O.R., no vienas puses,
Cēsu novada pašvaldība, reģistrēta nodokļu maksātāja reģistrā ar Nr. 90000031048, turpmāk tekstā – Lietotājs,  kuru
pārstāv domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Cēsu novada
pašvaldības nolikumu, no otras puses,
abi turpmāk tekstā saukti Puses,
pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 51. pantu, SIA „Cēsu
Klīnika” 2014.gada dalībnieku sapulces lēmumu Nr. „Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā” un
likumu par „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu (nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (..)
bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni), 12.punktu (piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot
žūpību) un 12.pantu (pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā),
31.01.2013. Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2013.gadam”,
_.01.2014. Cēsu novada domes lēmumu Nr. _ „” (prot. Nr.. .p.),
noslēdz šādu  Nodomu protokolu:
 
1. Nodomu protokola  priekšmets
1.1. Klīnika  ir izteikusi vēlmi nodot, bet Lietotājs ir izteicis vēlmi  pieņemt  bezatlīdzības lietošanā Klīnikas īpašumā un
bilancē esošās nedzīvojamās telpas ēkā Slimnīcas ielā 9, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr.4201006083000700, ar kopējo
platību 214.2 m2, turpmāk tekstā sauktas – Telpas, saskaņā ar tehniskās inventarizācijas telpu plānu (1.pielikums).
1.2.  Telpu bezatlīdzības lietošanas mērķis – pašvaldības autonomas funkcijas -  piedalīties sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā, apkarot žūpību, izveidojot atskurbšanas telpu  un bezpajumtnieku nodrošināšana ar nakts mītni,
izveidojot nakts patversmi  nodrošināšana.
1.3.  Līgumu par Telpu bezatlīdzības lietošanu noslēdz pēc tehniskā projekta izstrādes un būvatļaujas saņemšanas.
1.4.  Telpu nodošanu noformē ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
2. Nodomu protokola termiņš
2.1. Nodomu protokols stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un tiek noslēgts līdz tajā paredzēto pasākumu un Pušu
savstarpējo saistību izpildei.
3. Garantijas
3.1. Klīnika garantē, ka lēmums par nodoma protokola slēgšanu par  kapitālsabiedrībai piederošo telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā  ir saskaņots ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi.
3.2. Klīnika garantē, ka Lietotājs varēs netraucēti izmantot bezatlīdzības lietošanā nodotās Telpas bez jebkāda
pārtraukuma vai traucējuma no Klīnikas puses vai no kādas citas puses.
4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Klīnika apņemas:
4.1.1. nodot Telpas bezatlīdzības  lietošanā  Lietotājam,  Nodomu protokolā 1.2. punktā  paredzēto mērķa izpildei;
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4.1.2. dot piekrišanu Lietotājam slēgt līgumus par Telpu lietošanu, vai atrašanos tajās, kuru mērķis būs vērsts uz
sabiedrības sociālo pakalpojumu veicināšanu vai sabiedrības interešu nodrošināšanu.
4.2. Lietotājs apņemas:
4.2.1. izstrādāt tehnisko projektu par Lietotāja bezatlīdzības lietošanā nodotajām Telpām atbilstoši 1.2.punktā noteiktajam
mērķim, saskaņā, ar kuru, tiks veikti būvniecības darbi Telpās.
4.2.2. tehniskajā projektā iekļaut tādus būvniecības darbus, aukstā un karstā ūdensapgādi, kanalizāciju, apkuri, ventilāciju,
elektroapgādi, sakarus, lietošanai paredzētajās Telpās, lai neapturētu  Klīnikas darbu  sakarā ar ēkas daļas pārbūvi. 
(Klīnikas Tehniskie noteikumi ir šī Nodomu protokola 2.pielikums).
4.2.3. izmantot Telpas tikai šī Nodomu protokola 1.2.punktā paredzētajam mērķim un lietot bezatlīdzības lietošanā
nodotās Telpas tā, lai Klīnikas darbība netiktu apturēta, traucēta vai pasliktināta.
4.2.4. veikt visas ieplānotās darbības un segt radušos izdevumus, lai nodrošinātu šī Nodomu protokola 1.2.punktā noteikto
mērķu sasniegšanu, t.i. tehniskā projekta izstrādi, tā akceptēšanu būvvaldē, un nepieciešamos būvdarbus savas
autonomās funkcijas izpildei.
4.2.5. nekavēt Klīnikai vai tās pārstāvjiem veikt Telpas tehnisko pārbaudi un nodrošināt Klīnikas  pārstāvja piedalīšanos
jautājumos, kas skar Klīnikas intereses.
4.3. Puses vienojas, ka Lietotājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs tehniskajā projektā iekļaut arī projektēšanas darbus,
kas skar lietošanā nenodotās telpas, par izdevumu segšanu Pusēm atsevišķi vienojoties.
5. Pušu atbildība
5.1. Pildot šo Nodomu protokolu, Puses apņemas uzņemties atbildību atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
5.2. Puses nav atbildīgas par Nodomu protokola  saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā.
6. Citi noteikumi
6.1. Visi Nodomu protokola grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir
parakstījušas abas Puses. Nodomu protokola grozījumi un papildinājumi pēc to parakstīšanas kļūst par tā neatņemamu
sastāvdaļu.
6.2. Strīdus un nesaskaņas, kas rodas Nodomu protokola izpildes rezultātā vai sakarā ar Nodomu protokolu, Puses risina
savstarpējo pārrunu ceļā.
6.3. Jebkurai no Pusēm ir tiesības atteikties no turpmākās  darbības protokola ietvaros, motivējot savu lēmumu un
informējot par to otru Pusi rakstveidā vismaz vienu mēnesi iepriekš.
6.4. Nodomu protokols ir  sastādīts un parakstīts  2 (divos) eksemplāros, pa vienam katrai Pusei.
7. Pušu rekvizīti un paraksti
                                                                       
KLĪNIKA LIETOTĀJS

 
SIA „Cēsu Klīnika”
Reģ. Nr. 44103057729
Slimnīcas iela 9, Cēsis, 
Cēsu nov., LV-4101  
Banka:
Kods                      
Konta Nr.

Cēsu novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000031048
Bērzaines iela 5, Cēsis, 
Cēsu nov., LV-4101  
Banka: A/s SEB banka
Kods UNLALV2X               
Konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5

 
_   
valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa               

valdes locekle A.Z.    

valdes locekle O.R.
 

 

domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs

 

Lēmums Nr. 52 Par nekustamā īpašuma Briežu ielā 22, Cēsīs, Cēsu novadā,
atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu           

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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            Nekustamais īpašums Briežu iela 22, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 009 0611, reģistrēts Cēsu
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1901 uz Cēsu pilsētas pašvaldības
vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, žurnāls Nr. 300002335206 (18.12.2007.), lēmuma datums 03.01.2008.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma, pārejas noteikumu 13.punktu, Cēsu novada
pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048 ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas tiesību un saistību pārņēmēja.
Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 009 0611, platība 8359 m2,
turpmāk tekstā - Nekustamais īpašums. Zemes lietošanas mērķis – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūves
zeme (0702) - 8359 m2.
Zemes gabals Briežu ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov., saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumu (Cēsu novada domes
03.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 5) atrodas zemes izmantošanas veidu zonā „”Daudzstāvu dzīvojamā apbūve”. Tas
atrodas teritorijā, kurai izstrādāts un ir spēkā detālplānojums (Cēsu novada domes 24.09.2009. saistošie noteikumi Nr.10
„Kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļas teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”). Zemes gabals Briežu ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov., paredzēts daudzstāvu dzīvojamai apbūvei (III tips – trīs pilni
stāvi ar pieļaujamu jumta izbūvi), kā arī zaļajai teritorijai (dabas pamatnei) joslā gar Augšbebru ielu, kurā paredzēta
atklāta virsūdeņu noteces sistēma. Zemes gabalā plānota trīs daudzdzīvokļu māju būvniecība, konkrētas teritorijas pie
katras mājas nosakot apbūves grupas kopēja idejas meta vai ģenplāna izstrādes laikā. Pieguļošajā Briežu ielas posmā ir
pieejamas visas apbūvei nepieciešamās inženierkomunikācijas, ir izbūvēts ielas apgaismojums. Pašvaldība tuvākajā laikā
neplāno uzsākt jaunu daudzdzīvokļu māju būvniecību, bet ir nepieciešams ieguldīt līdzekļus neapbūvēta un neiznomāta
zemes gabala uzturēšanā. Būtu vēlams aktivizēt teritorijas attīstību un pašreizējā situācijā to ātrāk un efektīvāk spētu
veikt privātais sektors. Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisija 14.01.2014. (prot.Nr.2)
rekomendē Cēsu novada domei nodot atsavināšanai zemes gabalu Briežu ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums
4201 009 0611, platība 8359 m2.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu, pašvaldībā saņemts, auditorfirmas „Invest –
Rīga’ Cēsis”, Reģ. Nr.44103018948 vērtējums, nekustamā īpašuma Briežu ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov., visvairāk iespējamā
tirgus vērtība 2014.gada 7.janvārī ir EUR 26 600,00 (divdesmit seši tūkstoši seši simti euro,00 centi), un saskaņā ar
Valsts zemes dienesta 16.12.2013. izziņu Nr. 10-02/315961-2/1, Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā 29758 LVL, EUR
42 341.82 (četrdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit viens euro, 82 centi).
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās
daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’
14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Cēsu novada pašvaldības
Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2014.gada 14.janvāra atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada pašvaldības
Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 17.01.2014. priekšlikumu (prot. Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
16.01.2014. atzinumu (prot. Nr.1) un ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm
par zemes gabala nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass,
M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Atsavināt nekustamo īpašumu Briežu iela 22, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 009 0611, kas sastāv no
neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 009 0611, platība 0.8359 ha (8359 m2), turpmāk tekstā –
nekustamais īpašums.
2.      Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu EUR 50 000.00 (piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi), bez PVN.
3.      Noteikt atsavināšanas veidu – pārdodot izsolē.
4.      Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
5.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
6.      Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
23.01.2014. lēmumam Nr.52
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Nekustamā īpašuma
Briežu ielā 22, CēsĪs, Cēsu nov.,
IZSOLES nOTEIKUMI
 
1.      vispārīgie noteikumi
1.1.            Nekustamā īpašuma Briežu ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 009 0611, turpmāk tekstā
– Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā
īpašuma izsole atbilstoši Publiskās personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2.            Izsoli organizē Cēsu novada pašvaldības Mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā –
Komisija.
1.3.            Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 2014.gada 6.martā, plkst.
14.00.
1.4.            Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā cena) – EUR 50 000.00 (piecdesmit tūkstoši euro, 00
centi).
1.5.            Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 5000.00 (pieci
tūkstoši euro, 00 centi), kas jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā Nr. LV67 UNLA 0004000142344, A/S SEB banka,
kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā
bankas kontā.
1.6.            Izsoles solis – EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro, 00 centi).
1.7.            Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      Nekustamā īpašuma raksturojumi
2.1.            Nekustamais īpašums atrodas Briežu ielā 22, Cēsīs, Cēsu novadā un sastāv no neapbūvēta zemes
gabala 0.8359 ha (8359 m2) platībā, kadastra apzīmējums 4201 009 0611, neregulāra forma, turpmāk tekstā –
Nekustamais īpašums.
2.2.            Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1901 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, žurnāls
Nr. 300002335206 (18.12.2007.), lēmuma datums 03.01.2008.  Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma, pārejas noteikumu 13.punktu, Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048 ir attiecīgajā
novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas tiesību un saistību pārņēmēja.
2.3.             Zemes gabalu iemērot dabā ir kadastrāli uzmērīti un noteikti šādi apgrūtinājumi - 02050601 –
aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20 kv – 0.0536 ha, 020502 –
aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju - 0,0001 ha, 020301 – aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā
līnija - 0.0013 ha, 020302 – aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.1567 ha.
2.4.            Novietojums – atrodas Cēsu pilsētā, jauktas apbūves rajonā, apdzīvotā vietā Blusumuiža. Atrodas
vairāku vispārizglītojošo skolu tuvumā un ir pieejami vietējas nozīmes tirdzniecības objekti. Pieguļošajā Briežu ielas
posmā ir pieejamas visas apbūvei nepieciešamās inženierkomunikācijas.
2.5.            Zemes gabals Briežu ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov., saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumu (Cēsu
novada domes 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr.5) atrodas zemes izmantošanas veidu zonā “Daudzstāvu dzīvojamā
apbūve”. Tas atrodas teritorijā, kurai izstrādāts un ir spēkā detālplānojums (Cēsu novada domes 24.09.2009. saistošie
noteikumi Nr.10 „Kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļas teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”).
2.6.            Zemes lietošanas mērķis – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0702) -
8359 m2.
                                                
 
                                                                
                                                                            
              
3.      IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1.            Izsolē var piedalīties jebkura persona, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos
noteiktos priekšnoteikumus.
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3.2.             Lai piedalītos izsolē personai līdz 2014.gada 4.martam plkst. 17.00, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 3.stāvā,
303. kabinetā, jāreģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:
 3.2.1. Juridiskai personai: 3.2.1.1.       apliecināta spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes
institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.2.      rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nav pasludināts maksātnespējas process, nav
apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu vai
darbības izbeigšanu;
3.2.1.3.       juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
3.2.1.4.      juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
3.2.1.5.      kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.
3.2.2.      Fiziskai personai:
3.2.2.1.      uzrāda personas apliecinošu dokumentu - pasi;
3.2.2.2.      rakstisks apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process;
3.2.2.3.      kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.  
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.3.            Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles
dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu,
dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu
3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4.            Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
3.4.1.      nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2.      vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3.      ja uz izsoles dienu ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā maksātnespēju, bankrotu, vai darbības izbeigšanu;
3.4.4.      saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas
ierosināšanai.  
 
4.      Izsoles process
4.1.            Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles
dalībnieka reģistrācijas apliecības.
4.2.            Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3.            Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks,
izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no
šādiem Komisijas lēmumiem:
4.3.1.1.      sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
4.3.1.2.      noteikt, ka izsole nenotiek.
4.4.            Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam
nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.5.            Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem,
un ir pieņemts Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, izsoles vadītājs piedāvā šim dalībniekam solīt Nekustamā
īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz
vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par
atteikušos no dalības izsolē.
4.6.            Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ
nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
4.7.            Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un
piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
4.8.            Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties
šajā izsolē. 
4.9.            Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas
apliecību.
4.10.        Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz
dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā
dalībnieka reģistrācijas numuram.
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4.11.        Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar
izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.12.        Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, to Komisija (ja tai ir zināms) vai kāds no
dalībniekiem paziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.
4.13.        Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles
dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.14.        Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles
dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.15.        Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju,
pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas
apliecina tā pārstāvības tiesības.
4.16.        Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo  nosacīto (sākotnējo) cenu,
kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.17.        Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu
par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms
par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.18.        Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.19.        Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
4.20.        Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola
vairāk?’’.
4.21.        Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs
paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā,
izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā)
piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un
solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
4.22.        Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs
apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
4.23.         Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš
piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta,
sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu.
Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo
solītāju.
4.24.         Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks
apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.25.        Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas
Komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai
cenai.
4.26.        Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību
un neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc Komisijas lēmuma viņš tiek
svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē
ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens
dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
4.27.        Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu
par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība. 
4.28.        Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba
dienu laikā no izsoles dienas.
 
5.      Samaksas kārtība
5.1.            Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā
par nosolīto Nekustamo īpašumu viena mēneša laikā, t.i. līdz 2014.gada 7.aprīlim.
5.2.            Ja līdz 2014.gada 7.aprīlim nosolītājs nav samaksājis nosolīto summu, Komisijai ir tiesības pieņemt
lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles
dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu
pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu
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nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot Komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto
augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis Komisijas
piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt Komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma
līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
5.3.            Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai
neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par
nenotikušu, un Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
6.      Nenotikusi izsole
6.1.            Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1.      noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2.      sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3.      noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
6.1.4.      Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.
 
7.      Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1.            Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un
attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
7.2.            Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 
8.      Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
8.1.            Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām
darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
8.2.            Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos   noteiktie termiņi.
 

Lēmums Nr. 53 Par dalības  maksas apstiprināšanu „XVI Akordeonistu festivālā”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta (g) apakšpunktu, ņemot vērā Cēsu
1.pamatskolas direktores 10.01.2014. iesniegumu Nr.1-14/2 (reģistrēts novada pašvaldībā 13.01.2014. Nr.8/115),  atbilstoši
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2014. (prot.Nr.1) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm
– par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass,
M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt dalības maksu XVI Akordeonistu festivālā 2014.gada aprīlī :
1.1.            individuālajam izpildītājam – EUR 4 (četri euro);
1.2.            akordeonistu ansamblim -  EUR 4 (četri euro);
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 1.pamatskolas direktorei.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības revidentei.
 
 

Lēmums Nr. 54 Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības 28.12.2013. lēmumā
Nr.553 „ Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu
bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ CĒSU OLIMPISKAIS
CENTRS””

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldība, turpmāk – Pašvaldība - , pamatojoties uz Cēsu novada domes 12.07.2012. lēmumu Nr. 331 „Par
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deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” (prot. Nr.11, 16.p.), ar SIA „CĒSU OLIMPISKAIS
CENTRS” 25.07.2012. ir noslēgusi deleģēšanas līgumu Nr. 426/2012/2-20.1, turpmāk – Deleģēšanas līgums-, par pārvaldes
uzdevumu, kas izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā un 6.punktā noteiktajām pašvaldības
autonomajām funkcijām, izpildi.
Ņemot vērā Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2014. atzinumu (protokols Nr. 1), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis,
L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Aizstāt 2. punkta skaitli un vārdus ”131 687.62 (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis seši simti astoņdesmit1.
septiņi lati un 62 santīmi)” ar skaitli un vārdiem „131 578,36 (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti
septiņdesmit astoņi lati un 36 santīmi)”.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas2.
vadītājai.                             

 

Lēmums Nr. 55 Par Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku

Ziņo: V.Ķeviņa, Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja
         
 

Lēmums Nr. 56 Par Cēsu novada Bāriņtiesas locekli

Ziņo: V.Ķeviņa, Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja
 

Lēmums Nr. 57 Par Cēsu novada Bāriņtiesas locekli

Ziņo: V.Ķeviņa, Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja
 
 

Lēmums Nr. 58 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Par Cēsu
novada pašvaldības 2014.gada budžetu” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2014.
atzinumam (protokols Nr. 1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Suija-
Markova, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, I.Lāce,
J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – 1 (deputāts A.Rasmanis), nolemj:
 
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.2 “Par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžetu” , saskaņā
ar pielikumu.
 
Pielikums
Cēsu novada domes
23.01.2014.  lēmumam Nr.58
(prot. Nr.1, p.58)
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APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
23.01.2014.  lēmumu Nr.58
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
 
23.01.2014.                                                                     
                                                                        Nr.2
  Par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžetu  
 
  Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantiu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem “16. un 17.pantu  
 
 
1.    Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2014.gadam  17 703 146 euro
       apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 
2.     Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2014.gadam 28 003 902 euro 
apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 
3.     Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus 571 930 euro apmērā un izdevumus 656 460
euro apmērā  saskaņā ar pielikumu Nr.2.
 
4.    Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu
Nr.3.
 
5.    Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžetu.
 
6.       Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju uz rīkojuma pamata veikt naudas
līdzekļu noguldījumus Latvijas bankās.
 
7.       Noteikt, ka laikposmā starp Cēsu novada pašvaldības budžeta grozījumiem Cēsu novada domes
priekšsēdētājs uz rīkojuma pamata var veikt vispārējas nozīmes izdevumu pārdali par pieprasījumiem līdz 1500 euro,
visus piešķīrumus iekļaujot kārtējos attiecīgā gada pašvaldības budžeta grozījumos, kurus pieņem Cēsu novada dome.
 
8.       Noteikt, ka tikai Cēsu novada dome tiesīga lemt par līdzekļu piešķiršanu no 2014.gada budžetā plānotajiem
līdzekļiem kodā vispārējas nozīmes izdevumi par summu, kas pārsniedz EUR 1500.
 
9.       Noteikt, ka nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem sociālajiem pabalstiem uz citiem izdevumiem.
 
10.    Noteikt, ka budžeta izpildītājiem jānodrošina likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likums”, „Izglītības likums”, Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” nosacījumi.
 
11.    Noteikt, ka tāmi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 2014.gadā sagatavo par faktiski saņemto un
gada sākumā atlikumos esošo līdzekļu apjomu.
 
12.    Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji apstiprina iestāžu un nodaļu ieņēmumu un izdevumu tāmes.
 
13.    Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajai
programmai, pasākumam tāmē apstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām.
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14.    Noteikt, ka galvenajiem budžeta izpildītājiem ir tiesības, nemainot saistošajos noteikumos apstiprinātās
apropriācijas sadalījumu, izdarīt ieņēmumu un izdevumu tāmē izmaiņas (mainīt tāmē apstiprināto līdzekļu izlietojumu –
novirzīt līdzekļus no  viena izdevumu posteņa  uz citu) , ja šīs izmaiņas:
15.1. nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu izlietojumu;
15.2. nerada valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, komunālo maksājumu un citus iestādes saistību parādus;
15.3. apropriācijas pārdale atlīdzības palielināšanai, nerada iestādei atlīdzības un kopējo izdevumu apjoma palielināšanos
nākamajos periodos.
 
15.    Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī
speciālā budžeta ieņēmumus ( bez ziedojumiem un dāvinājumiem) , kas pārsniedz pašvaldības noteikto apjomu , ar
Finanšu komitejas atzinumu var novirzīt budžetā paredzētās programmas izdevumu papildu finansēšanai pēc budžeta
grozījumu apstiprināšanas Cēsu novada domē.
 
16.    Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības nodaļu un iestāžu vadītāji organizējot nodaļas un iestādes uzdevumu izpildi
ir atbildīgi par iepirkuma procedūras ievērošanu atbilstoši likumam ”Publisko iepirkumu likums”.
 
17.    Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības finanšu nodaļa var atvērt pašvaldības budžeta asignējumu, nepārsniedzot
saimnieciskā gada budžetā paredzētās summas, proporcionāli Cēsu novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei.
 
18.    Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības finanšu nodaļa, budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā, var finansēt
pašvaldības budžeta iestādes proporcionāli pamatbudžeta ieņēmumu izpildei.
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