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Lēmums Nr. 271 Par būvniecības radīto seku novēršanu Vaives ielā 7B,
Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: Z.Jēkabsone, būvvaldes vadītāja p.i.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) 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. 272 Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Piebalgas iela
5-4, Cēsis, Cēsu nov. nenodošanu atsavināšanai
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu.,
15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 77.panta otro daļu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo daļu, saskaņā ar Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijas 12.06.2014. priekšlikumu (prot. Nr.14) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.06.2014. atzinumu (prot.Nr.
8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs,
A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Rasmanis, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Nenodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības dzīvokļa īpašumu Piebalgas iela 5-4, Cēsis, Cēsu novads,
kadastra numurs 4201 900 4642.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc
deklarētās dzīvesvietas, papildus adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās
vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 273 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
stratēģijas apstiprināšanu
Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu un 41. panta pirmās
daļas 4. punktu un Publisko aģentūru likuma 20. panta otrās daļas 1. punktu un 23. panta pirmo, otro, trešo un ceturto
daļu, ievērojot darba grupas Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” stratēģijas izstrādāšanai 17.06.2014.
atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs,
A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Rasmanis, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” stratēģiju 2015. – 2017. gadam.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktorei I. Sietiņsonei nodrošināt iestādes
darbību atbilstoši apstiprinātajai stratēģijai.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
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Lēmums Nr. 274 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
amatu klasificēšanas rezultātu saskaņošanu
Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta sesto daļu un 11. panta pirmo daļu un Ministru kabineta
2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 22. punktu, atbilstoši
Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 05.06.2014. atzinumam (protokols Nr. 5), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs,
A.Rasmanis, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Saskaņot Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” iesniegto amatu klasificēšanas rezultātu
apkopojumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 2010. gada 26. augusta lēmumu Nr. 480 „Par saskaņojumu Cēsu
novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” amatu vienību klasifikācijai amatu saimēs, amatu līmeņos un tām
atbilstošās mēnešalgas grupās” (prot. Nr. 12, 34.p.).

Lēmums Nr. 275 Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA „CĒSU
OLIMPISKAIS CENTRS"
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Cēsu novada pašvaldība, pamatojoties uz Cēsu novada domes 2012.gada 12.jūlija lēmumu Nr.331 „Par deleģēšanas
līguma slēgšanu ar SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”” (prot.Nr.11, 16.punkts) 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.
SIA „CĒSU OLIMPISKAJĀ CENTRĀ” 2012. gadā izveidotās nūjošanas trases pilnībā atbilst nūjošanas sporta prasībām un
pēc mutiskām aptaujām apmierina novadu iedzīvotāju prasības, tādēļ, lai nebūtu jāiegulda finansiālie līdzekļi papildus 2
(divu) km trasējuma izveidei, kas atrastos privātajā īpašumā,
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu,
45. un 46. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 6.punktu, 15.panta
ceturto daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 2., 3. un 5.punktu, ievērojot Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.06.2014. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Rasmanis,
I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Izdarīt grozījumus 25.07.2012. Deleģēšanas līgumā Nr.426/2012/2-20.1, kas noslēgts starp Cēsu novada
pašvaldību un SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”, saskaņā ar pielikumu.
2.
Uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam parakstīt Cēsu novada pašvaldības vārdā 1.punktā minētos
grozījumus Deleģēšanas līgumā saskaņā ar pielikumu.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājam.
Pielikums
Cēsu novada domes
26.06.2014. lēmumam Nr.275
Grozījumi 25.07.2012. deleģēšanas līgumā
Nr. 426/2012/2-20.1
Cēsīs,
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2014.gada
Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101,
domes priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga personā, kas darbojas uz Cēsu novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk –
Pašvaldība, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cēsu olimpiskais centrs", reģistrācijas Nr.44103026682, juridiskā adrese: Bērzaines iela
5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, valdes priekšsēdētāja Gunāra Dumbra personā, kas darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk Pilnvarotā persona,
turpmāk saukti - Līdzēji,
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu,
45. un 46. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 6.punktu, 15.panta
ceturto daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 2., 3. un 5.punktu,
ievērojot
Cēsu novada domes 26.06.2014. sēdes lēmumu Nr.275 „Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA „CĒSU OLIMPISKAIS
CENTRS"” (protokols Nr.8, 5.p.),
noslēdz šādus grozījumus (turpmāk – Grozījumi) 25.07.2012.deleģēšanas līgumā Nr.426/2012/2-20.1 (turpmāk – Līgums):
1. Aizstāt Līguma 5.2.6.punktā vārdus un skaitli „līdz 8 km” ar vārdiem un skaitli „vismaz 6 (seši) km”.
2. Grozījumi sastādīti un parakstīti 4 (četros) eksemplāros. Visiem Grozījumu eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Pašvaldībai tiek izsniegti 2 (divi) Grozījumu eksemplāri, Pilnvarotajai personai – 1 (viens) Grozījumu eksemplārs, un 1
(viens) Grozījumu eksemplārs tiek iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
3. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

Pašvaldība

Pilnvarotā persona

Cēsu NOVADA PAŠVALDĪBA

SIA „Cēsu olimpiskais centrs"

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

Reģ Nr.44103026682,
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101,
banka: A/S SWEDBANK
kods: HABALV22
Konta Nr.LV12HABA0551002829097

z.v.
domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs

z.v.
valdes priekšsēdētājs Gunārs Dumbris

Lēmums Nr. 276 Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.373 „Par
Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā”
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Ar Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.373 „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu
pilsētā” (prot. Nr.14, 1.p.) par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām noteiktas zemes vienības, kurām ir ielas statuss un
kuras vēl nav reģistrētas zemesgrāmatā, kā arī neatrodas citu personu īpašumā. Lēmumam pievienoti grafiskie pielikumi
ar visu pašvaldībai piekrītošo ielu zemes vienību plānu skicēm.
Robežu skice Purva un Lakstīgalu ielām noteikta saskaņa ar tā brīža situāciju kadastra kartē. Ar Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 27.05.2014 lēmumu Nr. 61 tika apstiprināts zemes ierīcības
projekts Klusā ielā 3 sadalīšanai, izveidojot zemes gabalu Lakstīgalu ielā 12, jo tāda ir adrese uz zemes gabala esošai
mājai, bet gar zemes gabalu esošā iela ir Purva iela. Ņemot vērā, ka šajā ielas posmā nav adreses uz Purva ielas bet ir uz
Lakstīgalu ielas nepieciešams pārbīdīt robežu starp Purva un Lakstīgalu ielām līdz Klusai ielai.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās
daļas 17. un 27. punktu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 7. panta pirmās daļas 2. punktu, Cēsu
6. no 23

novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 10.06.2014. priekšlikumu (prot. Nr. 23), Cēsu novada
domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 12.06.2014. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
9 balsīm – par (M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Rasmanis, I.Lāce,
I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr.373 „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām
zemēm zem ielām Cēsu pilsētā” (prot. Nr.14, 1.p.) šādos punktos:
1.1. 1.89. punktā (Lakstīgalu iela, kadastra apzīmējums 4201 009 0787) aizstāt skaitli „2252” ar skaitli „3046”;
1.2. 1.153. punktā (Purva iela, kadastra apzīmējums 4201 009 0786) aizstāt skaitli „3840”ar skaitli „3046”.
2. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr.373 „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām
zemēm zem ielām Cēsu pilsētā” (prot. Nr.14, 1.p.) pielikumos, nomainot šādus pielikumus (zemes vienību plānu skices):
2.1. pielikumu Nr.89 pret šī lēmuma pielikumu Nr.1;
2.2. pielikumu Nr.153 pret šī lēmuma pielikumu Nr.2.

Pielikumi
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) 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. 277 Grozījums Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumā Nr.196 „Par
Cēsu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Cēsu novada dome 03.09.2009. ir pieņēmusi lēmumu Nr.196 (prot. Nr.8, 20.p.) „Par Cēsu novada teritorijas plānojuma
izstrādes uzsākšanu”. Ar šo lēmumu par izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
D.Trapenciere.
Ņemot vērā struktūras un darbinieku maiņu Cēsu novada pašvaldībā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 76. punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas
10.06.2014. priekšlikumu (prot. Nr.23) un Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 12.06.2014.
atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis,
G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Rasmanis, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Grozīt Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmuma Nr.196 (prot. Nr.8, 20.p.) „Par Cēsu novada teritorijas plānojuma izstrādes
uzsākšanu” 3.punktu, aizstājot tekstu „Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju D.Trapencieri” ar tekstu „Būvvaldes
vadītāja p.i. Z.Jēkabsoni”.

Lēmums Nr. 278 Par Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmuma Nr.173 (prot. Nr.6,
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5.p.) „Par Cēsu novada Teritorijas plānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu”
atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Ar Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.173 (prot. Nr.6, 5.p.) ir apstiprināts darba uzdevums Cēsu novada teritorijas
plānojuma izstrādei, kura uzsākta ar Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr.196 (prot. Nr.8, 20.p.) „Par Cēsu novada
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”.
Kopš lēmuma par darba uzdevumu apstiprināšanu aktīvs darbs pie teritorijas plānojuma izstrādes nav uzsākts. Teritorijas
attīstības plānošanas normatīvo aktu maiņas rezultātā darba uzdevuma saturs ir zaudējis aktualitāti. Darba uzdevumā kā
teritorijas plānojuma sastāvdaļa iekļauta arī attīstības stratēģijas izstrāde, kas ir uzskatāms par atsevišķu procesu un par
ko ir pieņemts Cēsu novada domes 31.10.2013. lēmums Nr. 464 (prot. Nr.19, 43. punkts) „Par Cēsu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”.
Ievērojot iepriekš minēto un to, ka grozījumi iepriekš apstiprinātajā Cēsu novada teritorijas plānojuma izstrādes darba
uzdevumā pārsniedz vairāk kā pusi lēmuma teksta, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 76. punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 10.06.2014.
priekšlikumu (prot. Nr.23) un Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 12.06.2014. atzinumu
(prot.Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs,
A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Rasmanis, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.173 „Par Cēsu novada Teritorijas
plānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu”.
2. Pieņemt zināšanai, ka Cēsu novada Teritorijas plānojuma izstrādes turpināšanai tiks pieņemts jauns Cēsu
novada domes lēmums par darba uzdevuma apstiprināšanu.

Lēmums Nr. 279 Par Cēsu novada Teritorijas plānojuma darba uzdevuma
apstiprināšanu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Būvvaldes vadītāja p.i.
Ar Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr.196 (prot. Nr.8, 20.p.) „Par Cēsu novada teritorijas plānojuma izstrādes
uzsākšanu” ir uzsākta jauna Cēsu novada teritorijas plānojuma izstrāde. Kopš lēmuma par darba uzdevumu
apstiprināšanu aktīvs darbs pie teritorijas plānojuma izstrādes nav uzsākts, darba uzdevuma saturs bija zaudējis
aktualitāti un ir atzīts par spēku zaudējušu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 76. punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības
un teritorijas plānošanas komisijas 10.06.2014. priekšlikumu (prot. Nr.23) un Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un
attīstības komitejas 12.06.2014. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks,
E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Rasmanis, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1.
2.
3.

Apstiprināt Cēsu novada teritorijas plānojuma darba uzdevumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmuma izpildi nodrošināt teritorijas plānojuma izstrādes vadītajai, Būvvaldes vadītāja p.i. Z.Jēkabsonei.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
26.06.2014. lēmumam Nr.279
Cēsu novada Teritorijas plānojuma izstrādes
DARBA UZDEVUMS
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1.

Teritorijas plānojuma izstrādes pamatojums:

01.07.2009., apvienojot Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldības, tika izveidota Cēsu novada pašvaldība. Lai
nodrošinātu novada teritorijas attīstības plānošanas un būvniecības nepārtrauktību, ar Cēsu novada domes 03.09.2009.
lēmumu tika apstiprināts Cēsu novada teritorijas plānojums, kurš apvieno divus patstāvīgus plānošanas dokumentus Cēsu pilsētas Teritorijas plānojumu 2005.-2017. un Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojumu 2008.-2020.
Cēsu pilsētas Teritorijas plānojums 2005.-2017. Cēsu pilsētas domē ir apstiprināts 09.06.2005. Pēc teritorijas plānojuma
apstiprināšanas Latvijā kopumā un arī Cēsīs notika strauja ekonomiskā attīstība, un tā rezultātā Cēsu pilsētas Teritorijas
plānojumā līdz šim veikti divpadsmit grozījumi. Šis teritorijas plānojums neatbilst arī pašreizējām ekonomikas attīstības
un demogrāfiskajām tendencēm, līdz ar to ir saturiski novecojis.
Vaives pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. Vaives pagasta padomē ir apstiprināts 29.08.2008., savukārt
08.10.2008. tika pieņemts lēmums par jauna Vaives pagasta teritorijas plānojuma izstrādi, kas pēc Cēsu novada teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanas netiek turpināta.
Analizējot Cēsu pilsētas un Vaives pagasta teritorijas plānojuma sastāvu un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumus, ir konstatētas ievērojamas atšķirības gan teritorijas atļautās izmantošanas definīcijās, gan teritorijas apbūves
nosacījumos. Līdz ar to, lai veidotu vienotu pieeju visa novada teritorijas plānošanā un apbūves organizēšanā, ir
nepieciešams izstrādāt jaunu Cēsu novada teritorijas plānojumu.
Kopš spēkā esošā Cēsu novada teritorijas plānojuma sadaļu izstrādes brīža ir arī būtiski mainījusies teritorijas attīstības
plānošanas normatīvā bāze Latvijas Republikā, ar tendenci veidot plānošanas dokumentus visā valstī pēc vienotiem
standartiem, lietotājiem vieglāk uztveramus un pieejamus elektroniski. Liela daļa teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi šobrīd ir noteikti centralizēti, visā valstī vienādi, un vietējai pašvaldībai ir deleģētas tiesības ar savu teritorijas
plānojumu regulēt tikai atsevišķas teritorijas izmantošanas un apbūves jomas, līdz ar to pašreizējais Cēsu novada
teritorijas plānojums ir sarežģīti pielietojams.
Ievērojot iepriekš minēto, ir nepieciešams izstrādāt jaunu Cēsu novada teritorijas plānojumu, veidotu pēc vieniem
principiem visā novada teritorijā, atbilstošu pašreizējai situācijai, aktuālajām attīstības prognozēm un normatīvajiem
aktiem.
2. Teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumi:
2.1. analizēt līdzšinējos ar teritorijas plānojumu saistītos attīstības procesus un noteikt optimālo risinājumu novada
plānojumam 10 gadu perspektīvā;
2.2. izvērtēt un, ja nepieciešams, mainīt apdzīvoto vietu un lauku teritoriju savstarpējās robežas (ieskaitot jaunu ciemu
veidošanu);
2.3. noteikt funkcionālo zonējumu Cēsu pilsētas teritorijai un Vaives pagasta ciemu teritorijām;
2.4. izstrādāt vispārīgu transporta attīstības plānu;
2.5. noteikt ainaviski vērtīgās teritorijas un skatu punktus Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā;
2.6. izskatīt Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka saglabāšanas nepieciešamību un īpašos noteikumus;
2.7. izstrādāt apgrūtinājumu plānu;
2.8. izstrādāt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Teritorijas plānojuma izstrādes izejas materiāli:
Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. Un tā grozījumi;
Vaives pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.;
Cēsu pilsētas topogrāfiskā karte LKS 92 koordinātu sistēmā ar mēroga noteiktību 1:2000;
Vaives pagasta topogrāfiskā karte LKS 92 koordinātu sistēmā ar mēroga noteiktību 1:10000;
Valsts zemes dienesta informācija par zemes gabalu robežām.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Institūcija, kuras tīmekļa vietnē publicētā informācija izmantojama teritorijas plānojuma izstrādei:
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra;
Centrālā statistikas pārvalde;
Valsts akciju sabiedrība „CSDD”.

5. Institūcijas, no kurām pieprasāmi nosacījumi vai informācija, kas nav pieejami publiskajā telpā:
5.1. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde;
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5.2. Dabas aizsardzības pārvalde;
5.3. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”;
5.4. Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecība;
5.5. Vides pārraudzības valsts birojs (stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums);
5.6. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa (kadastra dati);
5.7. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
5.8. Veselības inspekcija;
5.9. Valsts akciju sabiedrība „Latvenergo”;
5.10.
Akciju sabiedrība „Sadales tīkls”;
5.11.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs;
5.12.
Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde;
5.13.
SIA „Lattelecom”;
5.14.
SIA „Latvijas Mobilais Telefons”;
5.15.
SIa „Bite Latvija”;
5.16.
SIA „Tele2”;
5.17.
Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”Vidzemes reģiona meliorācijas
nodaļas Cēsu sektors;
5.18.
Akciju sabiedrība „Latvijas Gāze”;
5.19.
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”;
5.20.
Akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens”;
5.21.
Cēsu pilsētas SIA „Vinda”;
5.22.
SIA „Cēsu siltumtīkli”;
5.23.
Latvijas Republikas Satiksmes ministrija;
5.24.
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirknis;
5.25.
Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļa;
5.26.
Vidzemes plānošanas reģions;
5.27.
Priekuļu novada pašvaldība;
5.28.
Amatas novada pašvaldība;
5.29.
Pārgaujas novada pašvaldība;
5.30.
Vecpiebalgas novada pašvaldība.
6. Plānotie sabiedrības līdzdalības veidi un pasākumi:
6.1. Informēšana par teritorijas plānojuma izstrādes procesu un iespējām sniegt priekšlikumus plānojuma izstrādei –
tīmekļa vietnē un laikrakstā „Druva” vai „Cēsu vēstis”;
6.2. Teritorijas plānojuma pirmās redakcijas publiskā apspriešana četras nedēļas;
6.3. Ja nepieciešams, teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana, trīs nedēļas.;
6.4. Ja nepieciešamas, iepazīšanās ar galīgo redakciju, trīs nedēļas.

Lēmums Nr. 280 Par Cēsu pilsētas satiksmes organizācijas attīstības koncepcijas
realizāciju
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz izstrādāto Pilsētvides attīstības koncepciju: Satiksmes organizācija – ielas un laukumi un Transporta
komisijas 08.04.2014. lēmumu par koncepcijas apstiprināšanu, Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības
komitejas 12.06.2014. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks,
E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Rasmanis, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Apstiprināt Pilsētvides attīstības koncepciju „Satiksmes organizācija - ielas un laukumi”.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunālai nodaļai izstrādāt rīcības plānu koncepcijas realizācijai.
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3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 281 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Latvijas evaņģēliski
luteriskās baznīcas „Baznīcu dienām 2014”
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Ievērojot Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas 09.05.2014. iesniegumu (reģ. Cēsu novada pašvaldībā 14.05.2014.
Nr.8/1687), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (b) apakšpunktu, un ievērojot Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.06.2014. atzinumu (protokols Nr.7) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 19.06.2014. atzinumu (protokols Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par
(M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Rasmanis, I.Lāce, I.Timermanis), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noteikt maksas pakalpojumu par Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas „Baznīcu dienu 2014” dalībnieku
izvietošanu no 31.07.2014. - 02.08.2014. Cēsu pilsētas pamatskolā, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, Cēsu
1.pamatskolā, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā – EUR 1.50 (viens euro 50 centi, t.sk.PVN) no
dalībnieka par vienu diennakti.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas pamatskolai, Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu 1.pamatskolai, Cēsu pilsētas
Pastariņa sākumskolai, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai.

Lēmums Nr. 282 Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes un Cēsu
pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes darbu no 2014.gada 1.jūlija līdz
24.jūlijam.
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz 28.12.2013. Cēsu novada domes lēmuma Nr. 546 „Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un
pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2014.gada 17.jūnija līdz 2014.gada 31.augustam” 3. punktu, ievērojot Cēsu 5.
pirmsskolas izglītības iestādē ar izglītojamo vecākiem noslēgtos līgumus par vietas nepieciešamību izglītojamajiem
pirmsskolas izglītības iestādē vasaras periodā un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
12.06.2014. (prot.Nr.7) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.06.2014. (prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs,
A.Rasmanis, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē no 04.07.2014. līdz 24.07.2014.
pirmsskolas izglītības programmu īstenot 8 grupās.
2. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē no 04.07.2014. līdz 24.07.2014.
pirmsskolas izglītības programmu īstenot 2 grupās.
1. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai un Izglītības nodaļai organizēt lēmuma izpildi.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
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Lēmums Nr. 283 Par nolikuma „Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas
noteikšanas kārtība” apstiprināšanu
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ievērojot
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Cēsu novada pašvaldības nolikuma
16.punktu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.06.2014. atzinumu (protokols Nr.7) un Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 19.06.2014. atzinumu (protokols Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm –
par (M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Rasmanis, I.Lāce, I.Timermanis), pret
– nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Apstiprināt nolikumu „Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata
vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība”.
2.
Lēmuma izpildi nodrošināt vispārizglītojošu izglītības iestāžu direktoriem.

Lēmums Nr. 284 Par nolikuma „Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas
noteikšanas kārtība” apstiprināšanu
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ievērojot
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Cēsu novada pašvaldības nolikuma
16.punktu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.06.2014. atzinumu (protokols Nr.7) un Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 19.06.2014. atzinumu (protokols Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm –
par (M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Rasmanis, I.Lāce, I.Timermanis), pret
– nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Apstiprināt nolikumu „Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko
darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība”.
2.
Lēmuma izpildi nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, Cēsu 2.pamatskolas direktoram,
Līvu pamatskolas direktoram un Rāmuļu pamatskolas direktoram.

Lēmums Nr. 285 Par ēdināšanas maksas noteikšanu Aerobikas festivāla
dalībniekiem Līvu pamatskolā
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Līvu pamatskolā no 30.06.- 05.07.2014. notiek Aerobikas festivāls.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, ievērojot Siguldas
1.pamatskolas skolotājas Diānas Meirānes 03.06.2014. iesniegumu (reģ. Līvu pamatskolā 05.06.2014. Nr.1-22/87), atbilstoši
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.06.2014. atzinumam (prot.Nr.7) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 19.06.2014. atzinumam (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks,
E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Rasmanis, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1.Apstiprināt viena Aerobikas festivāla dalībnieka ēdināšanas maksu dienā – EUR 3,21 (trīs eiro 21 cents) (brokastis,
pusdienas, launags, vakariņas), t.sk. PVN, ko sastāda resursu izmaksas EUR 0,33, t.sk.PVN ; pārtikas produktu izmaksas
EUR 2,88, t.sk.PVN.
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2.Lēmuma izpildi nodrošināt Līvu pamatskolas direktorei.

Lēmums Nr. 286 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Aerobikas festivāla
dalībniekiem Līvu pamatskolā
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Līvu pamatskolā no 30.06.- 05.07.2014. notiek Aerobikas festivāls.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (b) apakšpunktu, ievērojot
Siguldas 1.pamatskolas skolotājas Diānas Meirānes 03.06.2014. iesniegumu (reģ.Līvu pamatskolā 05.06.2014. Nr.1-22/87),
atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.06.2014. atzinumam (prot.Nr.7) un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 19.06.2014. atzinumam (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par
(M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Rasmanis, I.Lāce, I.Timermanis), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1.Noteikt maksas pakalpojumu par Aerobikas festivāla dalībnieku izvietošanu no 30.06.2014.- 05.07.2014. Līvu pamatskolā
- EUR 0,50 (nulle euro 50 centi, t.sk.PVN) no dalībnieka par vienu diennakti.
2.Lēmuma izpildi nodrošināt Līvu pamatskolas direktorei.

Lēmums Nr. 287 Par noteikumu „Grozījumi Darba samaksas noteikumos”
apstiprināšanu
Ziņo: I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste-personāla speciāliste
Lai materiāltehniskie un cilvēkresursi, kas nodoti iestādes rīcībā administratīvo funkciju izpildei, tiktu izmantoti efektīvi,
tādējādi mazinātu administratīvo slogu un vienkāršotu administratīvās procedūras, saīsinot laiku, kas nepieciešams
lēmumu pieņemšanai, ko pieļauj Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta
ceturtajā daļā ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu izmantošanas kārtība, pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 19.06.2014. atzinumu (protokols Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (M.Malcenieks,
E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – 1 (deputāts
A.Rasmanis), nolemj:
Apstiprināt noteikumus „Grozījumi Darba samaksas noteikumos” (apstiprināti ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu
Nr. 11).

Pielikums
NOTEIKUMI
Cēsīs
26.06.2014.
Nr. 31
Grozījumi Darba samaksas noteikumos
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.apakšpunktu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturto daļu, Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošo noteikumu Nr.
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18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 32.punktu
Izdarīt Darba samaksas noteikumos, turpmāk - noteikumos, šādus grozījumus:
1.

Svītrot noteikumu 3.4. un 3.8.apakšpunktus.

2.
Papildināt noteikumus ar 3.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 3.10. Domes priekšsēdētājam kā amatpersonai ir tiesības izmantot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtajā daļā noteiktos un šo Noteikumu 6.1 3.apakšpunktā ar papildu atlīdzību
saistītos pasākumus tādā apjomā, kāds tas noteikts Cēsu novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem Darba
koplīgumā.”
3.
Papildināt noteikumus ar 3.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 3.11. Domes priekšsēdētāja vietnieks izdod rīkojumu par šo Noteikumu 3.7., 3.9., 3.10., 6.1 1. un 6.1 3.apakšpunktos noteikto
Domes priekšsēdētājam piešķirto tiesību reālu izmantošanu.”
4.

Svītrot noteikumu 6.1 1.punktā vārdus „un domes priekšsēdētāja vietniekam” .

Lēmums Nr. 288 Par zemes gabala Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas
nodošanu īpašumā Cēsu novada pašvaldībai
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no zemes gabala un 19 ēkām, Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu nov.,
kadastra Nr. 4201 007 1004, turpmāk – Īpašums -, reģistrētas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0048 6752 Latvijas valstij Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas, nodokļu
maksātāja kods 90000070045, turpmāk – Tieslietu ministrija -, personā (lēmuma datums 25.01.2011.). Īpašuma
lietotājs – Ieslodzījuma vietu pārvaldes, turpmāk – IeVP -, Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem.
Īpašumam pieguļošajā zemes gabalā Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu nov. izvietotas Cēsu novada pašvaldībai piederošas Cēsu
1. pamatskolas ēkas un būves. Ar 17.04.2008. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.372 (prot. Nr. 7, 61.p.) „Par Cēsu pašvaldības
izglītības stratēģijas apstiprināšanu” apstiprināta Cēsu pašvaldības izglītības stratēģija, kuras rīcības programmā
pamatizglītības un vidējās izglītības kvalitātes pilnveidei paredzēts uzlabot Cēsu 1. pamatskolas infrastruktūru un
materiālo bāzi, uzceļot piebūvi un iekārtojot sporta laukumu. Minēto pasākumu izpildi šobrīd kavē nepietiekamais zemes
gabala Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā lielums, kā arī esošais apbūves blīvums.
Ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. lēmumu (prot. Nr.14, 38.p.) ”Par saistošo noteikumu Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas
plānojums 2005.-2017.” apstiprināšanu” apstiprināts šobrīd spēkā esošais Cēsu pilsētas teritorijas plānojums, kurš ar Cēsu
novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr.195 (prot. Nr. 8, 19.p.) iekļauts Cēsu novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, un kurā iezīmēta teritorija perspektīvā Cēsu pilsētas maģistrālā transporta loka
posma no Līgatnes ielas līdz Gaujas ielai izbūvei un noteikts sabiedriskās apbūves zemes lietošanas veids starp
perspektīvo ielu un esošo Cēsu 1.pamatskolas teritoriju (skat. plānu pielikumā). Teritorijas plānojuma kartē „Teritorijas
pašvaldību funkciju veikšanai” iepriekšminētās zemes gabala Gaujas ielā 23 (Līgatnes ielā 6), Cēsīs, Cēsu nov. daļas
noteiktas kā pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešamās teritorijas Līgatnes ielas savienošanai ar Gaujas ielu un Cēsu 1.
pamatskolas rekonstrukcijai.
08.04.2014. Cēsu novada pašvaldība, turpmāk – Pašvaldība -, nosūtīja iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 7/1157) Tieslietu
ministrijai, kurā tā izteica lūgumu izskatīt iespēju nodalīt daļu (neapbūvēta teritorija) no nekustamā īpašuma Līgatnes iela
6, Cēsis, Cēsu nov. sastāvā esošā zemes gabala ~ 1,0 ha platībā un nodot to bez atlīdzības Cēsu novada pašvaldības
īpašumā plānoto infrastruktūras objektu realizācijai, uz kuru
Pašvaldībā saņemta Tieslietu ministrijas 21.05.2014. atbilde Nr. 1-17/1998 (reģistrēta 26.05.2014. ar Nr. 7/1811), ar kuru
Tieslietu ministrija informē, ka tā piekrīt 16.05.2014.IeVP vēstulē Nr. 1/13-3878 (minētā IeVP vēstule pielikumā) izteiktajam
viedoklim un neiebilst, ka tiek nodalīta daļa (neapbūvēta teritorija) no valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma Līgatnes
ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā sastāvā esošā zemes gabala ~ 1,0ha platībā un tas tiek nodots Cēsu novada pašvaldības
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īpašumā plānoto infrastruktūras objektu realizācijai.
Ievērojot iepriekš minēto un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.un 4.punktu un 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 10.06.2014. priekšlikumu (prot. Nr. 23)
un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.06.2014. atzinumu (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9
balsīm – par (M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Rasmanis, I.Lāce,
I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Lūgt Tieslietu ministrijai atļauju sadalīt nekustamā īpašuma Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu nov. kadastra numurs
4201 007 1004, sastāvā esošo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1004 divās zemes vienībās, nodalot
neapbūvētu daļu ~ 1,0 ha platībā, saskaņā ar pievienoto shēmu.
2. Lūgt Tieslietu ministriju pilnvarot Cēsu novada pašvaldību Īpašuma īpašnieka vārdā veikt darbības, kas
saistītas ar zemes gabala Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., sadalīšanu, izņemot darbības, kas saistītas ar īpašuma tiesību
reģistrēšanu zemesgrāmatā.
3. Visi izdevumi, kas saistīti ar zemes gabala Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., sadalīšanu un īpašuma tiesību
reģistrēšanu zemesgrāmatā, sedzami no Cēsu novada pašvaldības budžeta.
4. Pēc zemes gabala sadalīšanas lūgt Ministru kabinetu 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atdalīto neapbūvēto
zemes gabala daļu~ 1,0ha platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā) nodot bez atlīdzības Cēsu
novada pašvaldības, nodokļu maksātāja kods 90000031048, īpašumā, plānoto infrastruktūras objektu realizācijai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums

Lēmums Nr. 289 Par vieglā pasažieru transportlīdzekļa OPEL VECTRA
atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu un tā pārdošanu par brīvu cenu
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Ar Cēsu novada domes 15.05.2014. lēmumu Nr.222 „Par vieglā pasažieru transportlīdzekļa OPEL VECTRA izsoles atzīšanu
par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 15.p.) atkārtoti atsavināšanai tika nodots
vieglais pasažieru transportlīdzeklis OPEL VECTRA ar valsts reģistrācijas Nr. EJ 4629 un šasijas Nr.
WOL000087M5336713.
Saskaņā ar apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, lai piedalītos izsolē, pretendentam līdz 2014.gada 04.jūnijam plkst.
17:00, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., bija jāreģistrējas un jāiesniedz dokumenti. Neviena persona nav izrādījusi interesi
un reģistrējusies, lai piedalītos vieglā pasažieru transportlīdzekļa OPEL VECTRA ar valsts reģistrācijas Nr. EJ 4629, šasijas
Nr. W0L000087M5336713 atsavināšanai atkārtotā izsolē. Interese par izsoles objektu nebija. Sludinājums par izsoli tika
publicēts laikrakstā „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk arī – Atsavināšanas likums - , 32.panta ceturtā daļa nosaka, ka,
ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga,... var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu, tajā skaitā,
saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu un 37.panta pirmās daļas 3.punktu, pārdot par brīvu cenu,
kas saskaņā ar minētā likuma 1.panta 7.punktu, ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par
nosacīto cenu. Nosacītā cena saskaņā ar Atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu ir kustamās mantas vērtība, kas noteikta,
ņemot vērā tās atlikušo bilances vērtību pēc grāmatvedības uzskaites datiem. Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās
daļas 1.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances
vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, un pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par
atlikušo vērtību, un 3.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja sarīkotā izsole ir bijusi
nesekmīga. Saskaņā ar Pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem, atsavināmā vieglā pasažieru transportlīdzekļa OPEL
VECTRA atlikusī bilances vērtība uz lēmuma pieņemšanas brīdi sastāda 0,00 EUR. Atsavināšanas likuma 32.panta otrās
daļas 1.punkts nosaka, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē atsavināšanu var pazemināt izsoles
sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem. Izsoles sākumcena 630.00 EUR, bez PVN, apstiprināta ar Cēsu novada
domes 06.03.2014. lēmumu Nr. 132 „Par vieglās automašīnas OPEL VECTRA nodošanu atsavināšanai un izsoles
noteikumu apstiprināšanu" (prot. Nr. 3, 36.p.).
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Ņemot vērā iepriekš minēto, organizēto izsoļu (27.03.2014. un 05.06.2014.) rezultātus (neviena persona nav reģistrējusies,
ne pat izrādījusi interesi, lai piedalītos vieglā pasažieru transportlīdzekļa OPEL VECTRA ar valsts reģistrācijas Nr. EJ
4629, šasijas Nr. W0L000087M5336713 atsavināšanai izsolē, ne arī atkārtotā izsolē), atsavināmā objekta tehniskos
parametrus (1.reģistrācijas datums – 1991., nobraukums 224 739km, tehniskā skate nav izieta (termiņš 05.03.2014.),
sludinājumu portālā ss.lv pārdošanā piedāvātas divas 1991.gada OPEL VECTRA markas automašīnas par pārdošanas
cenu 299EUR un 400EUR), pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 6.un
7.punktu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta pirmo daļu, 6.panta otro daļu, 9.panta trešo daļu, 32.panta ceturto
daļu, 37.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Cēsu novada
Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 05.06.2014. priekšlikumu (protokols Nr.13), un, ņemot vērā, ka nav
saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par vieglā pasažieru transportlīdzekļa nepieciešamību
to funkciju nodrošināšanai, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.06.2014. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis,
U.Lencbergs, A.Rasmanis, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par nenotikušu vieglā pasažieru transportlīdzekļa OPEL VECTRA ar valsts reģistrācijas Nr. EJ 4629 un
šasijas Nr. WOL000087M5336713, turpmāk arī – Transportlīdzeklis -, 2014.gada 05.jūnija atkārtotu izsoli.
2. Piekrist mainīt Transportlīdzekļa atsavināšanas veidu no atsavināšanas pārdodot izsolē uz atsavināšanu
pārdodot par brīvu cenu.
3. Apstiprināt Transportlīdzekļa pārdošanas brīvu cenu 50% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. 50% no 630.00
EUR, bez PVN, kas sastāda 315.00 EUR, bez PVN.
4. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 290 Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ telpu un aprīkojuma nomas
maksas noteikumu un biļešu cenu politikas apstiprināšanu
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta,
likumu ”Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem”, SIA “Vidzemes koncertzāle” 2014.gada 19.maija Dalībnieku sapulces protokolu Nr. 6 un ievērojot
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.06.2014. atzinumu (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9
balsīm – par (M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Rasmanis, I.Lāce,
I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt telpu un aprīkojuma nomas maksas noteikumus.
2. Apstiprināt biļešu cenu politiku.
3. Uzdot SIA „Vidzemes koncertzāle” līdz 2015.gada 30.janvārim Cēsu novada domei sniegt pārskatu par lēmuma
1.un 2.punktā apstiprinātās politikas izpildes rezultātiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 291 Par projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Cēsu
novadā” iesniegšanu
Ziņo: I.Ādamsone, Attīstības nodaļas projektu un vides speciāliste
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 1.apriļa noteikumiem Nr.185 „Noteikumi par darbības programmas"
Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti" Publisko interneta pieejas punktu attīstība", Valsts
reģionālās attīstības aģentūras vēstuli 07.05.2014 Nr. 2.2-2/1315, ar uzaicinājumu Cēsu novada pašvaldībai iesniegt
projekta iesniegumu, kā arī ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.06.2014. (prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis,
U.Lencbergs, A.Rasmanis, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.Iesniegt projekta iesniegumu „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Cēsu novadā” darbības programmas"
Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2. prioritātes "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana" 3.2.2. pasākuma
"IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.2. aktivitātē "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" ietvaros par projekta
kopējām attiecināmām izmaksām EUR 26216,47 (divdesmit seši tūkstoši divi simti sešpadsmit eiro, 47 centi) .
2.Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt 2015.gada budžetā līdzfinansējumu 3342,60 (12,75%) un
priekšfinansējumu.
3.Pašvaldības finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta.
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 292 Par zemes nomas līguma termiņa pagarinājumu zemes gabala
Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, Cēsu nov., daļai ar nomas adresi Dzidravota iela 2, Cēsīs
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Cēsu novada pašvaldībā 05.06.2014. saņemts SIA „Cīruļkalns - atpūtas bāze”, juridiskā adrese „Žagarkalns”,
Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101, iesniegums (reģ.Nr.7/1988) ar lūgumu pagarināt 12.08.2008. zemes nomas līguma
Nr.2-7-75/2008 par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu (bērnu kalnu), ar nomas adresi Dzidravota iela 2, Cēsīs,
darbības termiņu, jo mainījušies normatīvie akti, kas regulē darbību GNP teritorijā, kā arī nav pabeigta Cēsu novada jaunā
teritorijas plānojuma izstrāde, kurā būs nosacījumi par teritorijām, kurām izstrādājami detālplānojumi.
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 29.05.2008. lēmumu „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas
nomu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu” (prot.Nr.10, 28.p.) 12.08.2008. noslēgts zemes nomas līgums
starp Cēsu pilsētas domi (tagad Cēsu novada pašvaldība) kā Iznomātāju un SIA „Cīruļkalns - atpūtas bāze” kā Nomnieku
par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu 30749 m² platībā, ar nomas adresi Dzidravota iela 2, Cēsīs, ar apbūves
tiesībām. Zemes nomas līgums noslēgts līdz 30.06.2014.
Nomas līguma 3.15.punktā noteikts, ka iznomātajai zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļai nomas līguma
darbības laikā izstrādājams detālplānojums.
Kopš nomas līguma stāšanās spēkā ir izdarīti grozījumi Gaujas nacionālā parka likumā un 02.05.2012. izdoti
jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.317 „Gaujas Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”,
saskaņā ar kuriem nomas zemes gabalam Dzidravota ielā 2, Cēsīs, ir mainīts zonējums no „dabas lieguma” uz „ainavu
aizsardzības” zonu un līdz ar to mainījušies nosacījumi detālplānojumu izstrādei Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Uz šo
brīdi nav pabeigta Cēsu novada jaunā teritorijas plānojuma izstrāde un nav zināmi perspektīvā piemērojamie
detālplānojuma izstrādes nosacījumi šai teritorijai.
Ievērojot iepriekš minēto, izskatot SIA „Cīruļkalns - atpūtas bāze” iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 22.pantu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijas 10.06.2014. priekšlikumu (prot.Nr.23), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.06.2014. atzinumu (prot.Nr.8),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis,
U.Lencbergs, A.Rasmanis, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Pagarināt uz 1 (vienu) gadu līdz 2015.gada 30.jūnijam zemes nomas līgumu ar SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze”,
reģistrācijas Nr.44103024323, juridiskā adrese „Žagarkalns”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101, par zemes
gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu 30749 m² platībā, ar nomas adresi Dzidravota iela 2, Cēsis, Cēsu novads.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot
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grozījumus 12.08.2008. zemes nomas līgumā Nr.2-7-75/2008.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (
fiziska persona – pēc deklarētās dzīves vietas, juridiska persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas
dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā).

Lēmums Nr. 293 Par grozījumiem 01.04.2010. Cēsu novada domes lēmumā Nr.174
„Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu transporta līdzekļiem”
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu un likuma "Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 52.pantu, Transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu
uzskaites kārtības (apstiprināta ar Cēsu novada domes 04.04.2013. lēmumu Nr. 136) 1.6.punktu, saskaņā ar Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 19.06.2014. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par
(M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Rasmanis, I.Lāce, I.Timermanis), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.174 „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu transporta
līdzekļiem” , turpmāk - lēmumā, šādus grozījumus:
1.1. izteikt lēmuma 1.14.punktu šādā redakcijā:
„1.14. Cēsu novada Būvvaldes būvinspektoram vidēji mēnesī 50 litri, gada laikā nepārsniedzot 600 litri”;
1.2. papildināt lēmumu ar 1.19.-1.21.apakšpunktiem šādā redakcijā :
„1.19. Cēsu novada Būvvaldes arhitektam vidēji mēnesī 40 litri, gada laikā nepārsniedzot 480 litri;
1.20. Cēsu novada domes priekšsēdētājam vidēji mēnesī 40 litri, gada laikā nepārsniedzot 480 litri;
1.21. Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam vidēji mēnesī 40 litri, gada laikā nepārsniedzot 480 litri.”
2. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības revidentei.

Lēmums Nr. 294 Par Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu
izskatīšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: J.Goba, pašvaldības administrācijas vadītājs
Lai nodrošinātu publisku pasākumu netraucētu un drošu norisi un samazinātu administratīvo slogu un
vienkāršotu administratīvās procedūras, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas
1.punktu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu; Publisku izklaides un svētku
pasākumu drošības likuma 7.pantu, Cēsu novada domes 18.07.2013.saistošo noteikumu Nr.18 „ Cēsu novada pašvaldības
nolikums” 22.11.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.06.2014. atzinumu (protokols Nr.8), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis,
U.Lencbergs, A.Rasmanis, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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Apstiprināt nolikumu „Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas
nolikums” saskaņā ar pielikumu.

Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
26.06.2014.
Nr.32
Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas
nolikums
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72 panta pirmās daļas 1.pantu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu
Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 7.pantu

I.Vispārējie jautājumi
1.
Nolikums nosaka Cēsu novada pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu (turpmāk –
Pasākumu) iesniegumu izskatīšanas komisijas (turpmāk – komisija) darbības mērķus, uzdevumus, tiesības un
pienākumus, darba
organizāciju.
2.
Komisija ir Cēsu novada domes izveidota komisija, kas izskata Cēsu novada
pašvaldībā
saņemtos iesniegumus par svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai
atpūtas pasākumiem, sapulcēm, gājieniem,
piketiem, kas
nav reglamentēti likumā „ Par sapulcēm, gājieniem, piketiem”.
3.
Komisija darbojas atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības
likuma un citu
normatīvo aktu prasībām.
4
Komisija saskaņo Cēsu novada pašvaldības rīkotos kultūras, sporta un izklaides pasākumus.
5.
Komisija sarakstē izmanto Cēsu novada domes priekšsēdētāja apstiprinātu
komisijas
veidlapu.
II. Komisijas darbības mērķis un uzdevumi
6.
Komisijas darbības mērķis ir nodrošināt publisku pasākumu netraucētu un drošu
norisi Cēsu novada pašvaldībā.
7.
Komisijas uzdevumi ir:
7.1. izskatīt privātu un publisku personu iesniegumus par Pasākumu rīkošanu
Cēsu novada pašvaldībā un alkohola lietošanu Pasākuma laikā;
7.2. izvērtēt iesniegto ziņu un dokumentu, kā arī konkrētā pasākuma atbilstību
Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma, Cēsu novada domes
izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kas regulē sabiedrisko kārtību Cēsu novada pašvaldībā un citiem spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
III . Komisijas tiesības un pienākumi
8. Komisijai ir tiesības un pienākumi:
8.1.iepazīties ar iesniegtajiem dokumentiem, saņemt iesaistīto personu paskaidrojumus, uzklausīt iesniedzēja viedokli;
8.2.pieprasīt no citām Cēsu novada pašvaldības amatpersonām, darbiniekiem, komisijām, iestādēm, struktūrvienībām
atzinumu vai papildus informāciju par konkrēto Pasākumu;
8.3.pieaicināt komisijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām speciālistus un ekspertus;
8.4.patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
8.5.izstrādāt iesnieguma standarta veidlapu iesniegumam par Pasākuma rīkošanu Cēsu novada pašvaldībā;
8.6.sekot informācijai un nepieciešamības gadījumā aktualizēt informāciju par Pasākumu rīkošanu Cēsu novada
pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
8.7.pildot komisijas pienākumus, izmantot Cēsu novada pašvaldības transportu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
8.8.citas tiesības, kas izriet no komisijas nolikuma un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
IV. Komisijas sastāvs un darbība organizācija
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9.
Komisijas sastāvu, komisijas priekšsēdētāju un komisijas vietnieku apstiprina
Cēsu novada
dome ( turpmāk – Dome).
10.
Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā –
komisijas
priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas priekšsēdētāja un komisijas
priekšsēdētāja prombūtnes laikā komisijas
sēdes un darbu vada komisijas
locekļu iecelts sēdes vadītājs.
11.
Komisijas priekšsēdētājs:
11.1. koordinē komisijas sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām;
11.2. nodrošina Cēsu novada pašvaldības normatīvo aktu projektu sagatavošanu saskaņā ar
komisijas kompetenci;
11.3.komisijas sekretāres prombūtnes laikā komisijas priekšsēdētājs ieceļ sekretāra pienākumu
izpildītāju;
11.4. paraksta komisijas lēmumu;
12. Komisijas sekretāre:
12.1. uzaicina komisijas locekļus un pieaicinātās personas uz komisijas sēdi;
12.2. kārto komisijas lietvedību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
12.3. protokolē komisijas sēdes;
12.4. sniedz nepieciešamo informāciju Pasākuma organizatoram ar Pasākuma
saskaņošanu saistītajos jautājumos;
12.5. veic citus uzdevumus komisijas darbības nodrošināšanai.
13. Komisijas locekļi:
13.1. piedalās komisijas sēdēs, izsaka viedokli, koleģiāli pieņem lēmumus;
13.2. iesniedz priekšlikumus komisijas darba uzlabošanai.
14.
Komisija jautājumus izskata komisijas sēdēs. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc Pasākuma organizatora
iesnieguma saņemšanas un reģistrēšanas Cēsu novada
pašvaldībā.
15.
Iesniegumi tiek izskatīti un lēmumi tiek pieņemti termiņos, kurus nosaka Publisku izklaides un svētku
pasākumu drošības likums.
16.
Komisijas lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu. Iesniegumu izskatīšana var notikt, ja piedalās
vairāk nekā puse no komisijas locekļiem. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.
17.
Komisijas sēdes tiek protokolētas. Sēdes protokolu paraksta komisijas
priekšsēdētājs, klāt esošie
komisijas locekļi un sekretārs. Komisijas sēdes ir
atklātas.
18.
Izskatot iesniegumu, Komisija pārliecinās:
18.1. vai pasākuma organizators ir ievērojis visas Publisku izklaides un svētku
pasākumu
drošības likuma prasības;
18.2. vai pasākuma organizators ir ievērojis citus normatīvos aktus, kas attiecas uz pasākuma rīkošanu;
18.3. vai pieteiktais pasākums netraucēs citu pašvaldībai agrāk pieteiktu publisku pasākumu norisi;
18.4. vai pasākuma rīkošana paredzētajā laikā un vietā neradīs būtiskus transporta vai gājēju kustības
traucējumus, neapdraudēs sabiedrisko kārtību un drošību, cilvēku dzīvību vai veselību, izvērtējot samērīgumu starp
Pasākuma norisi un sabiedrības vairākuma tiesībām uz pilnvērtīgu mieru.
19.
Komisija pieņem lēmumu par atļauju alkoholiskā dzērienu lietošanu un atrašanos ar atvērtu alkoholiskā
dzēriena iepakojumu konkrētās sabiedriskās vietās Pasākuma laikā.
20.
Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu par atļaujas izsniegšanu pasākuma rīkošanai,
atļauju izsniedz tikai
pēc tam, kad pasākuma organizators ne vēlāk kā divas dienas pirms plānotā pasākuma norises ir iesniedzis
civiltiesiskās apdrošināšanas
faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.
21.
Atļauja publiska pasākuma rīkošanai tiek reģistrēta Cēsu novada pašvaldības
elektroniskajā dokumentu aprites sistēmā, nosūtāmo dokumentu reģistrā.
22.
Komisijas pieņemto lēmumu Pasākuma organizators var apsūdzēt Cēsu novada domē.
23.
Pēc Cēsu novada domes pieprasījuma komisija sniedz pārskatu par savu darbību un
uzdevumu izpildi.
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Lēmums Nr. 295 Par ielu tirdzniecības vietas saskaņošanu
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz nodibinājuma „VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS” 11.06.2014. iesniegumu Nr. VRI-07/09 (Cēsu novada
pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 4/2073) un Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.23 „Par tirdzniecību
publiskās vietās Cēsu novadā” 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes 30.12.2010. Saistošos noteikumus Nr.45
„Sabiedriskās kārtības noteikumi”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.06.2014. atzinumu (protokols
Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs,
A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Rasmanis, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Saskaņot ielu tirdzniecības vietu Lenču ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā.
2. Atļaut pārdot un lietot uz vietas bezalkoholiskos dzērienus, alkoholiskos dzērienus, kuros absolūtais spirta
daudzums nepārsniedz 6 (sešus) tilpumprocentus un/vai alu ar dažādām (t.sk.siltām) uzkodām, kā arī alkoholiskos
dzērienus, publiskā pasākuma „Cēsu Mākslas festivāls 2014” laikā no 2014.gada 4.jūlija līdz 15.augustam no plkst.12.00
līdz plkst. 23.00.
3. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai pēc ielu tirdzniecības
pieteikuma, kuram pievienoti dokumenti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saņemšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības policijai.

Lēmums Nr. 296 Par telpas Nr.1 nedzīvojamā ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu
novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 05.06.2014. lēmumu Nr. 267 „Par telpas Nr.1 nedzīvojamā ēkā, kadastra apzīmējums
4201 006 0402 003, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā” (prot. Nr. 7, 17.p.) un apstiprinātajiem nomas
tiesību izsoles noteikumiem, 19.06.2014. tika organizēta telpas nedzīvojamā ēkā, kadastra apz. 4201 006 0402 003, ar
kopējo platību 49,5 m2 Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., nomas tiesību ar tiesībām un pienākumiem veikt būvniecību
(Ēkas daļas renovācija) plānotās darbības uzsākšanai un nodrošināšanai izsole.
Uz izsoli reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BĒRZAINES NAMS”,
vienotais reģistrācijas numurs: 40003758215, juridiskā adrese Bērzaines iela 6, Cēsīs, Cēsu nov., kurš minētās telpas
nomas tiesības nosolīja par
0.64 EUR par vienu kvadrātmetru mēnesī, bez PVN. Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija 19.06.2014. (prot.Nr.15) pieņēma lēmumu, ar kuru apstiprināja izsoles protokolu un
saskaņā ar apstiprināto izsoles noteikumu (apstiprināti ar Cēsu novada domes 05.06.2014. lēmumu Nr. 267, prot.Nr.7,
17.p.) 8.3. punktu, izsoles rezultāti jāapstiprina ar Cēsu novada domes lēmumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
47., 48. punktu, Cēsu novada pašvaldības telpas nedzīvojamā ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību
izsoles noteikumu (apstiprināti ar Cēsu novada domes 05.06.2014. lēmumu Nr.267, prot.Nr.7, 17.p.) 8.3. punktu, kā arī
Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 19.06.2014. (prot. Nr.15) priekšlikumu, Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs,
A.Rasmanis, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nomas objekta – telpas Nr. 1 ar kopējo platību 49,5 m2 (saskaņā ar būves Tehniskās
inventarizācijas lietu) nedzīvojamā ēkā, kadastra apzīmējums 4201 006 0402 003, nekustamajā īpašumā Bērzaines iela 5,
Cēsis, Cēsu nov., ar tiesībām un pienākumiem veikt būvniecību (Ēkas daļas renovācija) plānotās darbības uzsākšanai un
nodrošināšanai 19.06.2014. izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nosolītāja - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„BĒRZAINES NAMS”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003758215, juridiskā adrese Bērzaines iela 6, Cēsīs, Cēsu nov.,
nosolītā nomas maksa sastāda 0.64 EUR par vienu kvadrātmetru mēnesī, bez PVN.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot attiecīgu nedzīvojamo telpu nomas
līgumu.
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Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 297 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta - cirsmas izsoles
rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, pašvaldības izsoles komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 15.05.2014. lēmumu Nr.224 „Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma
objekta - cirsmas nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.6, 17.p.) atsavināšanai nodeva,
pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines
iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, piederošas cirsmas:
Gaujaslīču ielā 21, zemes vienības kadastra apz. 42010010130, Bērzaines iela 34, zemes vienības kadastra apz.
42010062001, Smilšu iela 8, zemes vienības kadastra apz. 42010070307, Cepļa iela 4, zemes vienības kadastra apz.
42010070308, Dzeguzes iela 1, zemes vienības kadastra apz. 42010070405, Dzeguzes iela 4, zemes vienības kadastra
apz. 42010070321, Cēsīs, Cēsu novadā, kā vienotu izsoles objektu - izsoles objekts Nr.1, un
Rāmuļu grantsbedres, zemes vienības kadastra apz. 42900070114, Rāmuļu tautas nams, zemes vienības kadastra apz.
42900090120, Vanadziņi, zemes vienības kadastra apz.42900090092, Vaives pagastā, Cēsu novadā, kā vienotu izsoles
objektu - izsoles objekts Nr 2.
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoles objektu Nr.1 un Nr.2 reģistrējās un tajā piedalījās 3 (trīs) pretendenti:
SIA „R GRUPA”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003603631, A.Čaka iela 83/85 - 18, Rīga LV – 1011;
„Metsa Forest Latvia” SIA, vienotais reģistrācijas Nr. 40003011260, Vienības Gatve 87E, Rīga, LV-1004;
SIA „Grantiņi 1”, vienotais reģistrācijas Nr. 44601002817, „Grantiņi 1”, Gulbenes novads, Rankas pagasts, LV-4416
SIA „R GRUPA”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003603631, savu piedāvāto augstāko cenu par izsoles objektu Nr.1, ko
veido starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu, t.i. izsoles objektam Nr.1- 2130 EUR; izsoles objektam Nr.2 –
1710 EUR, ir samaksājis, ieskaitot par izsoles objektu Nr.1 17660 EUR Cēsu novada pašvaldības kontā: LV67 UNLA 0004
0001 4234 4.
SIA „Grantiņi 1”, vienotais reģistrācijas Nr. 44601002817, savu piedāvāto augstāko cenu par izsoles objektu Nr.2, ko
veido starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu, t.i. izsoles objektam Nr.1- 2130 EUR izsoles objektam Nr.21710 EUR, ir samaksājis, ieskaitot par izsoles objektu Nr.2 13460 EUR Cēsu novada pašvaldības kontā: LV67 UNLA 0004
0001 4234 4.
Ievērojot iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta otro daļu un 34.panta otro daļu,
kā arī Cēsu novada pašvaldības izsoles komisijas 12.06.2014. priekšlikumu (prot. Nr.1, Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Rasmanis,
I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000031048, piederošu cirsmu 2014.gada 12.jūnija izsoles
rezultātus, saskaņā ar kuriem:
1.1.cirsmu Gaujaslīču ielā 21, zemes vienības kadastra apz. 42010010130, Bērzaines iela 34, zemes vienības kadastra apz.
42010062001, Smilšu iela 8, zemes vienības kadastra apz. 42010070307, Cepļa iela 4, zemes vienības kadastra apz.
42010070308, elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjoslas uzturēšana, Dzeguzes iela 1, zemes vienības kadastra apz.
42010070405, elektrisko gaisvadu līnijas aizsargjoslas uzturēšana un (cirsma Nr.1,kvartāls Nr.1, nogabali Nr.4.5.6.), 3,92 ha
cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes veids – sanitārā izlases cirte, - Dzeguzes iela 4, zemes vienības kadastra
apz. 42010070321, elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjoslu uzturēšana un Dzeguzes ielas trases uzturēšana Cēsīs,
Cēsu novadā , kā vienotu izsoles objektu - izsoles objekts Nr.1, nosolīja SIA „R GRUPA”, vienotais reģistrācijas Nr.
50003603631, A.Čaka iela 83/85 - 18, Rīga LV – 1011, par 21 500,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis pieci simti euro, 00
centi);
1.2.cirsmu Rāmuļu grantsbedres, zemes vienības kadastra apz. 42900070114, (cirsma
Nr.1, kvartāls Nr.1, nogabali Nr.2.4.), 0,8 ha cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes vieds – kailcirte – Rāmuļu tautas
nams, zemes vienības kadastra apz.
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42900090120,(cirsma Nr.2, kvartāls Nr.1. nogabals Nr.1.), 0,1 ha cirsmas platība, cirtes
veids un izpildes veids – kailcirte – Vanadziņi, zemes vienības kadastra
apz.42900090092, (cirsma Nr.3 kvartāls Nr.1.nogabali 6.9., 1.1 ha platībā, cirtes veids un
izpildes veids – kailcirte ,7.12. nogabali 2,0 ha platībā - kopšanas cirte, 3.10. nogabali
1,5 ha platībā – sanitārā izlases cirte ),Vaives pagastā, Cēsu novadā, kā vienotu izsoles
objektu - izsoles objekts Nr 2, nosolīja SIA „Grantiņi 1”, vienotais reģistrācijas Nr.
44601002817, „Grantiņi 1”, Gulbenes novads, Rankas pagasts, LV-4416, par 17 300,00
EUR (septiņpadsmit tūkstoši trīs simt euro, 00 centi).
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot
atbilstošus cirsmu pirkuma līgumus.
3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
4. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 298 Par Cēsu novada pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu
Ziņo: A.Saulīte, Komunikācijas nodaļas speciāliste
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 72. pantu un likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14. panta trešo daļu,
atbilstoši Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs,
A.Rasmanis, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2013. gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
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