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Lēmums Nr. 334 Par grozījumiem Cēsu novada domes  28.12.2013. lēmumā Nr.
542 „Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 45, Cēsīs, Cēsu nov.,  sastāvā esošas 
ēkas  ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3207 002, piespiedu sakārtošanu”
(prot. Nr. 24, 2.p.)

Ziņo: Z.Jēkabsone,  Cēsu novada Būvvaldes vadītāja p.i.
 
Ievērojot ēkas Rīgas ielā 45, Cēsīs, Cēsu nov., ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3207 002, slikto tehnisko stāvokli,
apstākli, ka bīstamā ēka tieši pieguļ Vaļņu ielai Cēsīs, kā arī to, ka ēkas īpašnieki neveica Cēsu novada pašvaldības 
uzdoto tehnisko apsekošanu,  04.04.2013. Cēsu novada pašvaldība pasūtīja SIA „Būvprojekts” veikt šīs ēkas tehnisko
apsekošanu. Tehniskās apsekošanas atzinumā norādīts, ka ēkas galveno konstrukciju  (pamati, sienas pārsegumi jumta
nesošās konstrukcijas, jumta iesegums) nolietojums uz 2013.gada maiju ir 82%. Šī atzinuma secinājumos un ieteikumos
norādīts, ka Ēkas galveno nesošo konstrukciju stabilitāte uz apsekošanas brīdi ir neapmierinoša; Ēka ir avārijas stāvoklī;
Ņemot vērā ēkas avārijas stāvokli, konstrukciju materiālu nolietojumu un daļēju sabrukšanu, drošības apdraudējumu,
izskatīt jautājumu par ēkas nojaukšanu. 
Tā kā ēka atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr. 7426 „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs ” un valsts
nozīmes arheoloģijas pieminekļa Nr. 394 „Cēsu senpilsēta” teritorijā, kā arī ir vecāka par 50 gadiem, tās nojaukšana,
saskaņā ar Būvniecības likuma 31.panta ceturto daļu, ir jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.
Cēsu novada pašvaldība 10.10.2013. nosūtīja vēstuli Nr.4-2/3591 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai
(turpmāk – VKPAI), kurā lūdza sniegt atzinumu par ēkas nojaukšanas iespējamību. VKPAI savā 11.11.2013. vēstulē 
Nr.11-02/2752 devusi ēkas saglabāšanas nosacījumus, nedodot atļauju ēku nojaukt. VKPAI nosacījumos noteikts 
nekavējoties  uzsākt tās konstrukciju pastiprināšanas pasākumus atbilstoši VB 5.7.nodaļas nosacījumiem, veicot būves
konservāciju – apdraudēto konstrukciju pagaidu nostiprināšanas pasākumus vai, nepieciešamības gadījumā  izstrādājot
un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā  saskaņojot būves  konservācijas darbu projektu un nekavējoties uzsākt šī
projekta realizāciju…
Ievērojot iepriekš minēto, Cēsu novada  dome 28.12.2013. pieņēma lēmumu Nr.542 „Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 45,
Cēsīs, Cēsu nov.,  sastāvā esošas  ēkas  ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3207 002, piespiedu sakārtošanu”
 (turpmāk – Lēmums). Lēmumā tika noteikts īpašniekiem ne vēlāk kā divu mēnešu laikā  no Lēmuma spēkā  stāšanās
dienas izstrādāt un iesniegt Cēsu novada būvvaldē  ēkas ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3207 002, turpmāk Būve,
konservācijas darbu projektu  un pēc būvprojekta akcepta nekavējoši uzsākt  būvprojekta realizāciju, t.i. uzsākt Būves
konservācijas darbus.
Ievērojot būves slikto tehnisko stāvokli, nekustamā īpašuma īpašnieki 2014.gada maijā atkārtoti vērsās  VKPAI ar
lūgumu atļaut nojaukt Būvi.
Cēsu novada pašvaldībā  07.07.2014. saņemti ( reģ. Nr. 1-36/2382)  01.07.2014. VKPAI  nosacījumi Nr.11-03/1590 par 
ēkas ar kadastra apzīmējumu  4201 005 3207 002, Rīgas ielā 45, Cēsīs, nojaukšanas pieļaujamību. VKPAI šajos 
noteikumos piekrīt Ēkas (būves  kadastra apzīmējums 4201 005 3207 002) Rīgas ielā 45, Cēsīs, avārijas stāvoklī esošo
ēkas daļu demontāžai, saglabājot otrreizējai izmantošanai objektā demontētos un nebojātos Ēkas oriģinālos
būvelementus… pirms Ēkas demontāžas uzsākšanas jāizstrādā un jāiesniedz Inspekcijā  saskaņošanai demontāžas
projekts, kurā veikti Ēkas uzmērījumi, fotofiksācija,  norādītas demontāžas darbu robežas un saglabājamie elementi un to
uzglabāšana…
VKPAI  iepriekš minētos noteikumus  nosūtīja arī nekustamā īpašuma īpašniekiem. Cēsu novada pašvaldībā 05.08.2014.
saņemts (reģ. Nr. 4/2779)  nekustamā īpašuma Rīgas  ielā 45, Cēsīs, domājamās daļas īpašnieces XX Būves nojaukšanas
iesniegums. Iepriekš minētais iesniegums tika  izskatīts būvvaldes sēdē 12.08.2014., kurā nolēma izsniegt būves
nojaukšanas uzdevumu Nr. 86 „Ēkas ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3207 002 daļēja demontāža Rīgas ielā 45, Cēsīs,
Cēsu novadā”, kuru  XX saņēma 20.08. 2014.
Nekustamā īpašuma Rīgas ielā 45, Cēsīs, īpašnieki XX, XX, XX, XX, XX un XX  rakstiski uzaicināti uz domes sēdi
(19.08.2014. nosūtītas ierakstītas vēstules Nr.4/2985, 4/2986, 4/2988, 4/2989, 4/2990, 4/2991), ir ieradusies XX (arī kā XX,
XX un XX pārstāve), XX un XX nezināmu iemeslu dēļ nav ieradušies. XX sniedza šādus paskaidrojumus: nojaukšanas
projekta izstrāde ir uzsākta; ar līdzīpašniekiem projektu saskaņot nevarēs; risinājums ir pašvaldībai veikt ēkas
sakārtošanu, ir ar mieru atmaksāt nojaukšanas izdevumu savu daļu.
Ievērojot iepriekš minēto ēkas saglabāšanas nosacījumu maiņu, kā arī konstrukciju tālākas bojāšanās rezultātā aizvien
pieaugošu apdraudējumu cilvēku drošībai (ēka atrodas tieši pie Vaļņu ielas, tās sabrukšanas gadījumā ēkas konstrukcijas
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nokļūs uz ietves un ielas, pa kuru notiek intensīva autotransporta un gājēju kustība), pamatojoties uz Satversmes
105.pantu, Civillikuma 1067.panta pirmo  daļu,  1071.pantu un 1084.panta pirmo un trešo daļu,  Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 10.panta  trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14. punktu, Būvniecības likuma
31.pantu, Administratīvā procesa likuma 66.pantu, 185.panta ceturtās daļas 3.punktu un 360.panta otrās daļas 2.punktu,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis,
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 28.12.2013. lēmumā Nr. 542 „Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 45, Cēsīs, Cēsu
nov.,  sastāvā esošas  ēkas  ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3207 002, piespiedu sakārtošanu” (protokols Nr.24, 2.p.)
(turpmāk – lēmums) šādus grozījumus (turpmāk – grozījumi):
 
1.1. izteikt lēmuma 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.3. ne vēlāk kā līdz  18.09.2014. izstrādāt un iesniegt Cēsu novada būvvaldē akceptēšanai  ēkas ar kadastra
apzīmējumu 4201 005 3207 002, Rīgas ielā 45, Cēsīs,  daļējas demontāžas būvprojektu.”
 
1.2. papildināt  lēmumu ar 1.4. apakšpunktu  šādā redakcijā:
 „1.4.  ne vēlāk kā līdz 15.10.2014. realizēt ēkas ar  kadastra apzīmējumu 4201 005 3207 002, Rīgas ielā 45, Cēsīs, 
daļējas demontāžas būvprojektu līdz bīstamības novēršanas stadijai (nedrošo konstrukciju demontāža).”
 
1.3. izteikt lēmuma 2.punktu izsakot šādā redakcijā:
„2. Ja  lēmuma 1.3. vai 1.4.apakšpunktā minētajos termiņos paredzētās darbības nav uzsāktas vai nav veiktas, uzdot 
Cēsu novada Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt ēkas ar  kadastra apzīmējumu 4201 005 3207 002, Rīgas ielā 45,
Cēsīs,  būvprojekta izstrādes un/vai nojaukšanas darbus, lai pilnībā novērstu  sabiedriskās drošības  apdraudējumu,
piespiedu sakārtošanas darbus finansējot no Cēsu novada pašvaldības līdzekļiem.
 
1.4. papildināt lēmumu ar jaunu 2.1punktu šādā redakcijā:
„ 2.1 Uzdot nekustamā īpašuma Rīgas ielā 45, Cēsīs, Cēsu novads,  īpašniekiem  XX, XX, XX, XX, XX, XX samaksāt
izlietotos pašvaldības finanšu līdzekļus par  nekustamā īpašuma Rīgas ielā 45, Cēsīs, Cēsu nov. sakārtošanu, ja
pašvaldība veikusi un finansējusi piespiedu sakārtošanas darbus, kā arī segt izdevumus EUR 395,99 apmērā, kas saistīti ar
Būves tehniskās apsekošanas atzinuma (izstrādātājs SIA „Būvprojekts” 2013.gada maijā)  saņemšanu.”
2.      Noteikt, ka grozījumi ir izpildāmi ar to spēkā stāšanās brīdi, un pieteikuma iesniegšana Administratīvajā tiesā
neaptur to darbību.
 
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. 335 Par Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju

Ziņo J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
         
            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 3.panta
otro daļu un 9.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 24.07.2014. atzinumu (prot.
Nr. 7), Cēsu novada pašvaldības Personāla jautājumu komisijas 31.07.2014. atzinumu, ņemot vērā V.Ķeviņas izteikto
piekrišanu turpināt darbu Cēsu novada Bāriņtiesas sastāvā un V.Ķeviņas pieredzi bāriņtiesu jautājumos (no 1996.g. Cēsu
pilsētas bāriņtiesas sastāvā, no 01.10.2009. Cēsu novada Bāriņtiesas sastāvā), un to, ka laika periodā no 01.10.2009. līdz
šim brīdim nav konstatēti tādi V.Ķeviņas darba izpildes vai izpildes rezultātu pārkāpumi, kas viņai liegtu tiesības ieņemt
amatu vai turpināt pienākumu izpildi, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
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1.             Ievēlēt no 01.10.2014. uz 5 (pieciem) gadiem par Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Velgu
Keviņu.
2.             Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
3.             Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 

Lēmums Nr. 336 Par Cēsu novada Bāriņtiesas locekli

Ziņo J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
         
            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 3.panta
otro daļu un 9.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 24.07.2014. atzinumu (prot.
Nr. 7), Cēsu novada pašvaldības Personāla jautājumu komisijas 31.07.2014. atzinumu, ņemot vērā M.Dzalbes izteikto
piekrišanu turpināt darbu Cēsu novada Bāriņtiesas sastāvā un M.Dzalbes pieredzi bāriņtiesu jautājumos (no 1996.g.
Vaives pagasta bāriņtiesas sastāvā, no 01.10.2009. Cēsu novada Bāriņtiesas sastāvā), un to, ka laika periodā no
01.10.2009. līdz šim brīdim nav konstatēti tādi M.Dzalbes darba izpildes vai izpildes rezultātu pārkāpumi, kas viņai liegtu
tiesības ieņemt amatu vai turpināt pienākumu izpildi, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Ievēlēt no 01.10.2014. uz 5 (pieciem) gadiem par Cēsu novada bāriņtiesas locekli Mariju Dzalbi.
2.             Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
3.             Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 337 Par Eduarda Veidenbauma iela 18A, Cēsīs, Cēsu nov., sadalīšanu

Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 29.07.2014., reģ. Nr. 4/2672 saņemts SIA „Tolmets” iesniegums ar lūgumu, piekrist atdalīt
inženierbūves ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0110 0052 un 4201 003 0110 053(sliežu ceļi) no viņiem piederošā
nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, Cēsu nov. un pievienot tās ar tām saistītajam zemes gabalam
Rūpniecības iela 17/19, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 42010030110, kā arī piešķirt šim inženierbūvēm adresi.
Būvju īpašums Eduarda Veidenbauma iela 18A, Cēsīs, Cēsu nov.,  kadastra numurs 4201 503 0045, sastāv no sešām
inženierbūvēm (sliežu ceļiem), tajā skaitā arī inženierbūves ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0110 0052 un 4201 003
0110 053. Īpašuma tiesības nostiprinātas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000076579  SIA „Tolmets”.
Inženierbūves (sliežu ceļi) ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0110 0052 un 4201 003 0110 053, saistītas ar zemes gabalu
Rūpniecības iela 17/19, Cēsīs Cēsu novads. Nekustamais īpašums Rūpniecības iela 17/19, Cēsīs, Cēsu nov., ar kadastra Nr.
4201 003 0110, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmata nodalījumā Nr. 1584, un pieder SIA „Tolmets”.
Atbilstoši Adresācijas sistēmās noteikumu 2. punktam, sliežu ceļi nav adresācijas objekts.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 33 panta pirmās daļas 4., 5 punktu, 34 panta pirmās daļa 1. punktu,  Cēsu novada
Attīstības un teritorijas plānošanas komisija 12.08.2014. atzinumu (prot. Nr.31), Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas
14.08.2014. sēdes atzinumu (protokols Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Piekrist atdalīt no būvju īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 18A, Cēsīs, Cēsu nov.,  kadastra numurs 4201 503 0045,
inženierbūves- sliežu ceļus ar kadastra apzīmējumiem 4201 003 0110 052, 4201 003 0110 053 un pievienot tās
nekustamajam īpašumam Rūpniecības iela 17/19, Cēsīs, Cēsu nov., ar kadastra Nr. 4201 003 0110.
     
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja
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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. 338 Grozījumi Cēsu novada domes 28.07.2011. lēmumā Nr. 411 „Par
Cēsu novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisiju”

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot
vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes
lēmumiem amatpersonām noteikto kompetenci un dotajiem uzdevumiem, tiesībām un pienākumiem, var secināt, ka
amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 14.08.2014. atzinumam (prot. Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis, E.Geruļskis), pret – nav,
atturas – nav, (deputāts U.Lencbergs nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
 
1.       Izdarīt šādus grozījumus Cēsu novada domes 28.07.2011. lēmuma Nr. 411 „Par Cēsu novada pašvaldības
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisiju” 1.punktā:
1.1.  izslēgt no komisijas sastāva T.Jaunzemi, I.Lāci;
1.2.  apstiprināt par komisijas priekšsēdētāju Cēsu novada domes deputātu M.Niklasu;
1.3.  iekļaut komisijas sastāvā U.Lencbergu, Cēsu novada domes deputātu.
2.             Atļaut M.Niklasam (Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas loceklim, komisijas brīvo
vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs loceklim, Cēsu novada sabiedrības veselības veicināšanas komisijas
priekšsēdētājam, komisijas Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu un izpilddirektora vērtēšanai loceklim) savienot
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājs), 
U.Lencbergam savienot valsts amatpersonas amatu (Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu un izpilddirektora
vērtēšanai loceklim, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas loceklim) ar citu amatu
(Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai
3.             Atļaut M.Niklasam (Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājs) savienot
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas loceklis, komisijas brīvo
vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs loceklis, Cēsu novada sabiedrības veselības veicināšanas komisijas
priekšsēdētājs, komisijas Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu un izpilddirektora vērtēšanai loceklis), 
U.Lencbergam savienot valsts amatpersonas amatu (Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas loceklis) ar
citu amatu (Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu un izpilddirektora vērtēšanai loceklis, Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā
ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai
 
 

Lēmums Nr. 339 Par Rāmuļu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”
12.p., Izglītības likuma 22.panta 1. daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. pantu un 9. panta 2. daļu, likuma „Par pašvaldībām”
82. panta 1. daļas 7. punktu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.08.2014.
atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova,
M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav,
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nolemj:
 
1.       Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr.232 „Par Rāmuļu pamatskolas
nolikuma apstiprināšanu”.
2.      Apstiprināt Rāmuļu pamatskolas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
3.      Uzdot Rāmuļu pamatskolai (direktore I.Brammane):
3.1.   nodrošināt nolikuma izpildi;
3.2.   informēt izglītības iestāžu reģistru par Rāmuļu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
4.      Nolikums stājas spēkā ar 29.08.2014.
5.      Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums
 
 

Lēmums Nr. 340 Par telpu grupas (kafejnīca), kadastra apzīmējums 4201 009
0129 001 002, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo: M.Malcenieks, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 
            Pamatojoties uz Cēsu novada domes 17.07.2014. lēmumu Nr.308 „Par telpu grupas (kafejnīca), kadastra
apzīmējums 4201 009 0129 001 002, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā” (prot.Nr.9; 10.p.) un
apstiprinātajiem nomas tiesību izsoles noteikumiem, 07.08.2014. tika organizēta, nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē,
nomas objekta - telpu grupu, kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001 002, Piebalgas iela 18, Cēsis, Cēsu nov., ar kopējo
platību 187,3 m2 , turpmāk – Nomas objekts , ar mērķi – kafejnīcas darbības nodrošināšana, tajā skaitā, Cēsu pilsētas
Sporta skolas darbības pilnvērtīga norise, ieskaitot iepriekš izsludināto pasākumu nodrošināšanu ar sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumiem – nomas tiesību izsole.
Uz izsoli reģistrējās un tajā piedalījās divi pretendenti:
·         „SĀTS CĒSĪS” SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 44103036498, juridiskā adrese: Pāvila iela 41, Cēsis, Cēsu
nov., LV – 4101;
·         SIA „VVOK FOOD”, reģ. Nr. 40103777528, juridiskā adrese: Sporta iela 10, Garkalne, Garkalnes nov., LV –
2137.
Nomas tiesības ieguva SIA „VVOK FOOD”, reģ. Nr. 40103777528, juridiskā adrese: Sporta iela 10, Garkalne, Garkalnes nov.,
LV – 2137, ko izsolē pārstāvēja valdes locekle XX, par izsolē piedāvāto pēdējo augstāko cenu 5.90 EUR/ m2/mēnesī, bez
PVN. Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 07.08.2014. (prot.Nr.17) pieņēma lēmumu ar kuru apstiprināja
izsoles protokolu un saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar Cēsu novada domes 17.07.2014. lēmumu Nr.308 (prot.
Nr. 9; 10.p.) 8.3. punktu, izsoles rezultāti jāapstiprina tuvākajā Cēsu novada domes sēdē.
          Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu  Nr.515 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 47., 51. punktu, Nomas objekta Nr. 1, izsoles noteikumu (apstiprināti ar Cēsu novada domes 17.07.2014.
lēmumu Nr.308; prot. Nr.9, 10 p.) 8.3.punktu, kā arī Cēsu novada pašvaldības Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas
07.08.2014. (prot Nr.17.) priekšlikumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt nomas objekta – telpu grupu, kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001 002,  Piebalgas iela 18,
Cēsis, Cēsu nov., ar kopējo platību 187,3 m2, 07.08.2017. nomas tiesību izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nomas
tiesības ieguva - SIA „VVOK FOOD”, reģ. Nr. 40103777528, juridiskā adrese: Sporta iela 10, Garkalne, Garkalnes nov., LV –
2137:
1.1.Nomas maksa par telpu grupu platību, tiek noteikta EUR 5.90 (pieci euro, 90 centi) par 1 m2 mēnesī, bez PVN;
1.2.Nomnieka plānotā darbība - sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana. Vēlamais nomas termiņa ilgums 5
(pieci) gadi.

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/Ramulu_pamatskolas_nolikums339.pdf
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1.3. Nomnieka iemaksātā drošības nauda EUR 70.00 (septiņdesmit euro, 00 centi) tiek ieskaitīta ikmēneša nomas maksas
maksājumos (maksājumi par nomu uz priekšu).
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt pēc attiecīga līguma parakstīšanas
nomas tiesību ierakstīšanu Zemesgrāmatā.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 341 Par  Cēsu novada domes 28.08.2014.saistošo noteikumu Nr.10
„Grozījums Cēsu novada domes 07.06.2012.saistošajos noteikumos Nr.11  „Bērnu
reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada  pašvaldības izglītības iestādēs, kurās
tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas”  apstiprināšanu”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma
17.panta pirmo daļu; Vispārējās izglītības likuma un 26.panta pirmo daļu, saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 14.08.2014. (prot.Nr.10) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.08.2014.
(prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova,
M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījums Cēsu novada domes 07.06.2012. saistošajos
noteikumos Nr. 11 „Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas
pirmsskolas izglītības programmas”” saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
 
28.08.2014.                  
                                                                     
                   Nr.10
 
Grozījums Cēsu novada domes 07.06.2012. saistošajos noteikumos Nr.11  „Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu
novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas”
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma
17.panta pirmo daļu Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu
 
Izdarīt Cēsu novada domes 07.06.2012.saistošajos noteikumos Nr.11 „Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada
pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas” šādu grozījumu:
 
1.      Svītrot 2.2.punktā teikumu: „ Iespējama arī elektroniska bērna reģistrēšanās rindā, minētos dokumentus nosūtot
uz e pastu iac@cesis.lv.”
2.      Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
3.      Papildināt noteikumus ar 3.5.6. punktu šādā redakcijā:
            „ 3.5.6. kuri ir deklarēti Cēsu novada pašvaldībā”.
 
 
Pielikums Cēsu novada domes 28.08.2014.saistošajiem noteikumiem Nr. 10

mailto:iac@cesis.lv


10. no 36

 
Cēsu novada pašvaldībai
Iesniedzēja (vecāka, aizbildņa) vārds, uzvārds
Faktiskā dzīves vietas adrese (korespondences saņemšanai):

Deklarētā dzīves vietas adrese:
Tālruņa Nr. (vēlams norādīt vairākus):_
E pasta adrese: _, jo turpmāk  vēlos saņemt visa veida informāciju elektroniski. (Aizpilda pēc izvēles)
IESNIEGUMS
Lūdzu reģistrēt
(bērna vārds, uzvārds, drukātiem burtiem)
rindā uz vietu Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādē, kas realizē pirmsskolas izglītības programmu.
Manas vēlmes:
·         izglītības iestādes apmeklējuma uzsākšanas laiks .gada 1.septembris;
·         izglītības iestāde (atzīmēt  ar X  vēlamo) un norādīt pamatojumu. Ja attiecīgo pirmsskolas iestādi apmeklē
brāļi vai māsas - norādīt viņu vārdu, uzvārdu un dzimšanas gadu.

 
 Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde Palasta iela 14, Cēsis
 Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde Noras iela 15, Cēsis
 Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde Zirņu iela 23, Cēsis
 Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde A.Kronvalda iela 35, Cēsis
 Pirmsskolas izglītības iestāde „ Pīlādzītis” Briežu iela 7, Cēsis
 Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Gaujas iela 45, Cēsis
 Līvu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Krīvi, Vaives pagasts
 Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Rāmuļu skola, Vaives pagasts

                Saskaņā ar Latvijas Republikā un Cēsu novada domes spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
man ir tiesības pretendēt uz ārpuskārtas vietas piešķiršanu, jo vecāku darba vieta ir (atzīmēt X esošo):

 Profesionālā dienesta karavīrs
 Valsts policijas Vidzemes reģiona Kārtības policijas darbinieks
 Pašvaldības policijas darbinieks
 Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādes pedagoģiskais darbinieks
 Cits Latvijas Republikas normatīvajos aktos minētais gadījums:

 
                Iesniegumam pievienoju (norādīt ar X):

 Bērna dzimšanas apliecības kopiju
 Izziņu no darba vietas, ja pretendēju uz ārpuskārtas vietas piešķiršanu

Esmu informēts, ka par izmaiņām augstākminētajās ziņās informēju Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļu un ka šis
iesnieguma negarantē tūlītēju vietas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādē. Datums_
Paraksts, paraksta atšifrējums
                                                                 
 
Pielikums
Cēsu novada domes 28.08.2014. saistošo  noteikumu  Nr.10  „Grozījums Cēsu novada domes 07.06.2012. saistošajos
noteikumos Nr.11 „Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas
pirmsskolas izglītības programmas”” 
PASKAIDROJUMA RAKSTS
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1. Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
pamatojums

Izglītības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka katras pašvaldības
pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības
administratīvajā teritorijā, iespēju apgūt pirmsskolas izglītību bērna
dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas
īsteno izglītības programmu valsts valodā.
Cēsu novada domes 07.07.2012. saistošie noteikumi Nr.11 „Bērnu
reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs,
kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas” nosaka, kādos
gadījumos bērnam tiek piešķirta vieta pirmsskolas izglītības iestādē ārpus
kārtas, taču tie neparedzot, ka pašvaldības teritorijā deklarētajiem
bērniem ir priekšrocība saņemt vietu pirmsskolas izglītības iestādē.
Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs uzņem bērnus rindas kārtībā,
kā rezultātā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uzņem arī citās 
pašvaldībās deklarētos bērnus, bet Cēsu novada pašvaldībā deklarēti
bērni spiesti gaidīt vietu pirmsskolas izglītības iestādē vai algot aukli, vai
apmeklēt citas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, kā rezultātā tiek
neekonomiski tērēti ģimeņu līdzekļi maksājot auklēm un pašvaldības
līdzekļi veicot  pašvaldību savstarpējos norēķinus.

2. Īss saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

Cēsu novada 07.07.2012. saistošie noteikumi Nr.11 „Bērnu reģistrācija
un  uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek
īstenotas pirmsskolas izglītības programmas” tiek papildināti ar jaunu
3.5.6.punktu, kas paredz tiesības ārpus kārtas piešķirt vietu Cēsu novada
pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem,  kuri ir deklarēti Cēsu novada
pašvaldībā. Tādējādi tiek nodrošināta Izglītības likuma 17.panta pirmajā
daļā noteiktā pašvaldības pienākumu izpilde.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Nav attiecināms

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

Nav attiecināms

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Ir saņemti ieteikumi no Cēsu novada pašvaldības iedzīvotājiem, Cēsu
novada Vecāku domes. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma
raksts ievietots www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo
noteikumu projekti”, pieejams Vaives pagasta pārvaldē („Kaķukrogs”
Vaives pagasts, Cēsu novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads) .
 

 

Lēmums Nr. 342 Par  Cēsu novada domes 28.08.2014.saistošo noteikumu Nr.11
„Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu  un 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma
17.panta pirmo daļu un MK 2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1523 „Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās
noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”, saskaņā ar
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.08.2014. prot. Nr.10) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 21.08.2014. (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (J.Rozenbergs, I.Suija-
Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas –
nav, (M.Malcenieks nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:

http://www.cesis.lv/
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Apstiprināt Cēsu novada domes 28.08.2014.saistošos noteikumus Nr. 11 „Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
 
28.08.2014.                                                                     
                                Nr.11
 
Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei
 
Izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1523
„Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām
vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātajai izglītības iestādei”
 

Vispārīgie jautājumi1.

 
1.      Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība (turpmāk –
pašvaldība) sniedz atbalstu (turpmāk - atbalsts) privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā, kas
nodrošina pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības
administratīvajā teritorijā un kuri nav nodrošināti ar vietu pašvaldības izglītības iestādē.
2.      Pašvaldība sniedz atbalstu, ja bērna un bērna likumīgā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības
administratīvajā teritorijā, bērns pašvaldībā reģistrēts rindā vietas saņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
pašvaldības noteiktajā kārtībā un iesniegumā uzņemšanai pirmskolas izglītības iestādē minētais vēlamais datums ir
pienācis vai jau pagājis un bērns nesaņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu pašvaldības dibinātā izglītības iestādē.
 

Pašvaldības atbalsta apmēra noteikšanas kārtība1.

 
3.      Pašvaldība atbalstu nodrošina tādā apmērā, kāda ir maksa par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā
izglītības iestādē, bet ne lielāku par vidējām izmaksām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības
programmas īstenošanai.
 
III.             Atbalsta piešķiršanas, izmaksas un izmaksas pārtraukšanas kārtība
 
4.      Pirms bērns uzsāk pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanu privātajā izglītības iestādē, atbalsta
saņemšanai bērna likumīgais pārstāvis iesniedz pašvaldībā iesniegumu (paraugs - pielikumā) par to, ka bērns saņems
pakalpojumu privātajā izglītības iestādē, iesniegumā norādot privātās izglītības iestādes nosaukumu un juridiskās
personas reģistrācijas numuru. Iesniegumam pievieno apliecinājumu no privātās izglītības iestādes par pakalpojumu
sniegšanu attiecīgajam bērnam.
5.      Pašvaldības Izglītības nodaļas darbinieki 3 darba dienu laikā pārbauda informāciju, kas minēta šo noteikumu
2.punktā.
6.      Rīkojumu par atbalsta piešķiršanu izdod Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs , atbalsta izmaksu
uzsāk ne ātrāk kā ar rīkojuma izdošanas dienu.
7.      Par Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja rīkojumu  Cēsu novada Izglītības nodaļa  desmit darba
dienu laikā no iesnieguma reģistrēšanas dienas rakstiski informē privāto izglītības iestādi un bērna likumīgo pārstāvi par
atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.
8.      Pašvaldība un privātā pirmsskolas izglītības iestāde slēdz līgumu par atbalsta piešķiršanu.
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9.       Privātā izglītības iestāde pieprasījumu atbalsta saņemšanai iesniedz pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas
centrā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, vai nosūta pa pastu Cēsu novada pašvaldībai, Bērzaines iela 5, Cēsīs, LV 4101 vai
elektroniski iac@cesis.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
10.  Pašvaldības atbalsta piešķiršana tiek pārtraukta, ja:
10.1.     bērna vai likumīgā pārstāvja dzīvesvieta tiek deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
10.2.     bērns tiek atskaitīts no privātās izglītības iestādes;
10.3.     bērnam ir jāapgūst speciālās izglītības programma, kura netiek īstenota privātajā pirmsskolas izglītība iestādē;
10.4.     tiek konstatēti būtiski pārkāpumi;
10.5.     privātā izglītības iestāde pārtrauc darbību vai likvidēta;
10.6.        citos gadījumos, kas minēti līgumā.
 
IV. Kārtība, kādā var atteikties no vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un atkārtoti saņemt vietu pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē
11.  Ja bērnam, kurš apmeklē privāto izglītības iestādi, mācību gada laikā tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādē, bērna likumīgajam pārstāvim ir tiesības atteikties no šī piedāvājuma un turpināt saņemt atbalstu līdz
pamatizglītības uzsākšanai. Bērna vieta rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi tiek saglabāta.
 
V.                Noslēguma jautājumi
 
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
 
 
 
Pielikums
2014.gada 28.augusta  saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”
 
Cēsu novada pašvaldībai
 
Iesniedzēja vārds, uzvārds_
 
Personas kods
 
Deklarētās dzīves vietas adrese _
 
Faktiskā adrese_
 
Tālrunis, e-pasta adrese
 
IESNIEGUMS.
 
Lūdzu piešķirt pašvaldības atbalstu privātajai izglītības iestādei
(nosaukums),
       
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai manam bērnam
        _
bērna vārds, uzvārds, personas kods.
 
Pielikumā pievienoju līguma par izglītības pakalpojuma sniegšanu kopiju privātajā pirmsskolas izglītības iestādē uz lapām.
 
Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.
 

mailto:iac@cesis.lv
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Piekrītu, ka Cēsu novada pašvaldība katru mēnesi pārbauda šajā iesniegumā norādīto informāciju un elektroniski
apstrādā šajā iesniegumā un tā pielikumos norādītos datus.
 
Esmu informēts/a , ka gadījumā, ja šajā iesniegumā un pielikumos ir sniegtas nepatiesas ziņas, Cēsu novada pašvaldībai ir
tiesības vērsties pret mani civiltiesiskā un administratīvi tiesiskā kārtībā .
 
.gada _.                       
                                                       paraksts, paraksta atšifrējums
 
 
 
Pielikums
Saistošo noteikumu Nr.11„ Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātajai izglītības iestādei”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
 

1. Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
pamatojums

Likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un
audzināšanas iestādēs ir pašvaldības autonomā funkcija.
Izglītības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka katras pašvaldības
pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības
administratīvajā teritorijā, iespēju apgūt pirmsskolas izglītību bērna
dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas
īsteno izglītības programmu valsts valodā.
Vispārējās izglītības likuma 21.pants nosaka, ka pašvaldība savā
administratīvajā teritorijā nodrošina vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas
izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma.
Izglītības likuma 17.panta 21 Ja pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis
pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības
administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu pašvaldības izglītības
iestādes īstenotā pirmsskolas izglītības programmā (no pusotra gada
vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) un bērns apgūst
pirmsskolas izglītības programmu privātā izglītības iestādē, tad
pašvaldība šim privātam pakalpojuma sniedzējam sedz izmaksas
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Izmaksas sedz apmērā, kas atbilst
vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā
nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības izglītības
iestādēs. Ja izglītojamais apgūst Publisko iepirkumu likumā noteiktajā
kārtībā pašvaldības izraudzītās izglītības iestādes īstenotu pirmsskolas
izglītības programmu, izmaksas sedz apmērā, kāds noteikts publiskā
iepirkuma rezultātā.
 
Saistībā ar to, ka pieprasījums pēc vietām pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs pārsniedz piedāvājumu, un pašvaldības pienākumu
esošo finansējumu pirmsskolas izglītībai sadalīt vienlīdzīgi visiem
bērniem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu no pusotra gada
vecuma, nepieciešams risinājums, kā nodrošināt pirmsskolas izglītības
pakalpojuma pieejamību Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju bērniem.
Ņemot vērā spēkā stājušos MK 2013.gada 17.decembra noteikumiem
Nr.1523 „Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai
izglītības iestādei” un, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma
pieejamību Cēsu novada pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju bērniem

2. Īss saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei,
lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību bērniem,
kuru dzīvesvieta deklarēta Cēsu novada pašvaldības teritorijā.
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3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Pašvaldības atbalstam privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm par
pirmsskolas izglītības programmas apguves pakalpojumu nodrošināšanu
Cēsu novada pašvaldības teritorijā deklarētiem bērniem 2014. gadā
budžetā nepieciešami 9180.00 euro

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

Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā veicināta uzņēmējdarbības
attīstība Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Starp Cēsu novada pašvaldību un privāto pirmsskolas izglītības iestādi
tiks noslēgts līgums par pašvaldības atbalsta pakalpojuma
nodrošināšanu.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā veiktas konsultācijas ar
privātpersonām (bērnu vecākiem) un privātās izglītības iestādes
administrāciju, saņemtie priekšlikumi iespēju robežās ņemti vērā. -
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots
www.cesis.lv  Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu
projekti”, pieejams Vaives pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives
pagasts, Cēsu novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads)
 

 

Lēmums Nr. 343 Grozījumi Cēsu novada domes 31.10.2013. lēmumā Nr. 458 „Par
naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem par izglītojamā
ikdienas sasniegumiem”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 31.10.2013. lēmumu Nr. 458 (prot. Nr.19) „Par naudas balvām Cēsu novada izglītības
iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.08.
2014. atzinumam (prot. Nr.10) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.08.2014. atzinumam (prot.Nr.11), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis,
A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 31.10.2013. lēmumā Nr. 458 „Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu
izglītojamajiem par izglītojamā ikdienas sasniegumiem” šādus grozījumus:
3.2.1.2. punktā ciparu „9,5” aizstāt ar ciparu „9”.

Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī1.
lēmuma izpildi.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.2.

 

Lēmums Nr. 344 Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu
izglītojamajiem par izglītojamā ikdienas sasniegumiem

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 31.10.2013. lēmumu Nr. 458 (prot. Nr.19) „Par naudas balvām Cēsu novada izglītības
iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem” un Cēsu novada pašvaldībā reģistrētajiem izglītības iestāžu iesniegtajiem
dokumentiem:
Cēsu Valsts ģimnāzijas 28.05.2014. pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu (prot. Nr. 3), Cēsu Valsts ģimnāzijas
iesniegumiem, kas reģistrēti pašvaldībā  26.06.2014. Nr.6/2242, Nr.6/2243, 6/2244, 6/2245, 6/2246, 6/2247, 6/2248,
6/2249, 6/2250, 6/2251, 30.06.2014. 6/2273, 6/2274, 6/2275, iesniegumiem pievienots katra izglītojamā sekmju izraksts un
izglītojamā rakstisks pārskats par radošo darbību un sasniegumiem;

http://www.cesis.lv
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Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 28.05.2014. pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu (prot. Nr.1), Draudzīgā
Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas iesniegumiem, kas reģistrēti pašvaldībā 16.06.2014. Nr.6/2127, Nr.6/2128, Nr.6/2129,
Nr.6/2130., iesniegumiem pievienots katra izglītojamā sekmju izraksts un izglītojamā rakstisks pārskats par radošo
darbību un sasniegumiem;
Cēsu 1.pamatskolas pedagoģiskās padomes 27.05.2014. sēdes lēmumu (prot.Nr.2), Cēsu 1. pamatskolas iesniegumiem, kas
reģistrēti pašvaldībā 18.06.2014. Nr.6/2177, Nr.6/2178, Nr.6/2179, Nr.6/2180, Nr.6/2181, Nr.6/2182., iesniegumiem pievienots
katra izglītojamā sekmju izraksts un izglītojamā rakstisks pārskats par radošo darbību un sasniegumiem;
Cēsu 2. pamatskolas pedagoģiskās padomes 28.05.2014. sēdes lēmumu (prot.Nr.1), Cēsu 2. pamatskolas iesniegumiem,
kas reģistrēti pašvaldībā 17.06.2014. Nr.6/2152, Nr.6/2154, Nr.6/2155., iesniegumiem pievienots katra izglītojamā sekmju
izraksts un izglītojamā rakstisks pārskats par radošo darbību un sasniegumiem;
Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās padomes 27.05.2014. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), Cēsu pilsētas pamatskolas
iesniegumu, kas reģistrēts pašvaldībā 17.06.2014.  Nr.6/2157., iesniegumiem pievienots katra izglītojamā sekmju izraksts
un izglītojamā rakstisks pārskats par radošo darbību un sasniegumiem;
Cēsu 2. vidusskolas pedagoģiskās padomes 28.05.2014. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), Cēsu 2. vidusskolas iesniegumu, kas
reģistrēts pašvaldībā 30.06.2014. Nr. 2279; iesniegumam pievienots izglītojamā sekmju izraksts un izglītojamā rakstisks
pārskats par radošo darbību un sasniegumiem, izvērtējot iesniegtos dokumentus, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 14.08.2014. atzinumam (prot. Nr. 10) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.08.2014.
atzinumam (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-
Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1.      Piešķirt naudas balvu  EUR 75,00 apmērā  šādiem trīspadsmit Cēsu novada izglītības iestāžu 8. klases
izglītojamajiem par sasniegumiem 2013./2014.mācību gadā:
1.1.  Dāvim Krūmiņam, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.2.  Samantai Štālei, Cēsu 2.vidusskola;
1.3.  Ilonai Upenai, Cēsu 2. pamatskola;
1.4.  Alisei Blūmai, Cēsu 2. pamatskola;
1.5.  Anitai Ilzei Gulbei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.6.  Anetei Gelsbergai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.7.  Lāsmai Zaķei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.8.  Norai  Viktorijai Osītei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.9.  Stellai Bērziņai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.10.                    Danam Paulam Jirgensonam, Cēsu 1. pamatskola;
1.11.                    Džesikai Ilianai Aļeksejevai, Cēsu 1. pamatskola;
1.12.                        Beātei Agnetai Rausei, Cēsu 1. pamatskola;
1.13.                    Baibai Klucei, Cēsu 1.pamatskola.
2.        Piešķir naudas balvu EUR 110,00 apmērā 11. klases izglītojamajai par sasniegumiem 2013./2014.mācību gadā:
2.1.  Adelei Gruntei, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
2.2.  Edgaram Klētniekam, Cēsu Valsts ģimnāzija;
2.3.  Lainai Lupkinai,  Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija.
3.        Izdarīt Cēsu novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta 09.510. – Izglītības pasākumi  šādus grozījumus :
3.1.  samazināt budžeta līniju „Skolēnu prakse vasarā” EUR 220 apmērā;
3.2.  palielināt budžeta līniju „Naudas balvas 8. un 11.klašu skolēniem” EUR 220 apmērā.
4.        Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī
lēmuma izpildi.
5.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei.
           

Lēmums Nr. 345 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu dienesta
viesnīcā Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta (g) apakšpunktu, Cēsu novada domes
17.07.2014. lēmumu Nr.309 „Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23, Cēsis, Cēsu novadā”, atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.08.2014. atzinumam (prot. Nr. 10) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 21.08.2014. atzinumu (prot. Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Dienesta viesnīcā Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, noteikt šādus maksas pakalpojumus :1.

1.1.   maksa par vienu gultas vietu (bez gultas veļas) mēnesī EUR 20.00 (divdesmit euro) mēnesī (t.sk.PVN);
1.2.    maksa par vienu gultas vietu (ar gultas veļu) mēnesī EUR 30.00 (trīsdesmit euro) mēnesī (t.sk.PVN).
2.      Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldība apmaksā izdevumu starpību starp dienesta viesnīcas uzturēšanas
faktiskajiem izdevumiem un 1.punktā noteikto maksu par gultas vietu.

Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.1.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.2.

 

Lēmums Nr. 346 Par pieteikšanos rīkot Latvijas Jaunatnes Vasaras Olimpiādi
2015. gadā Cēsīs

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu un Sporta likuma 7.panta pirmās daļas
5.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.08.2014. atzinumu ( prot. Nr.10)  un
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.08.2014. atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm
par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis,
U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atbalstīt Cēsu novada pašvaldības dalību Latvijas Olimpiskās komitejas konkursā „Par tiesībām rīkot Latvijas
Jaunatnes vasaras Olimpiādi 2015. gadā” un izstrādāt detalizētu pieteikumu atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.
2.      Organizēt Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādi no 2015. gada 3. jūlija līdz 2015. gada 5.jūlijam Cēsīs gadījumā,
ja Cēsu novada pašvaldība tiek noteikta par konkursa uzvarētāju.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 347 Par noteikumu „ Grozījumi Cēsu novada domes 19.09.2013.
noteikumos Nr.35 „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Ministru
kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai
un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un atbilstoši
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.08.2014.atzinumam (prot.Nr.10) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 21.08.2014. atzinumam (prot.Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Rozenbergs,
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M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada domes 28.08.2014. noteikumus Nr. 37 „Grozījumi Cēsu novada domes 19.09.2013.
noteikumos Nr.35 „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
pedagogu darba samaksai” saskaņā ar pielikumu.
2.      Lēmums stājas spēkā 01.09.2014.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums
                                                   
NOTEIKUMI
Cēsīs
28.08.2014.                                                                     
                                            Nr.37
 
Grozījumi Cēsu novada domes 19.09.2013. noteikumos Nr.35 „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai
 
Izdarīt Cēsu novada domes 19.09.2013. noteikumos Nr.35 „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai” šādus grozījumus:
 
Papildināt noteikumus ar punktiem 2.6.4. un 2.6.5. šādā redakcijā:
„2.6.4.  Līvu  pamatskolai 0,5 likmes mācību stundu sagatavošanai.”;
„2.6.5. Rāmuļu pamatskolai 0,5 likmes mācību stundu sagatavošanai”.
 

Lēmums Nr. 348 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai, 
profesionālajai izglītībai

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  likumu „Par valsts budžetu 2014. gadam” , Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 18.augusta
rīkojuma Nr. 429 ”Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2014. gadam” 1.pielikumu
„Mērķdotācijas pašvaldībām- pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības
iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām”, Cēsu novada pašvaldības 2013. gada 19. septembra lēmumu Nr.361 „ Valsts budžeta
mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”, ievērojot
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.08.2014. (prot.Nr.11)  atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10
balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis,
U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālo izglītības
iestāžu, pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu  pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām  3 469 824,00  EUR,  (trīs miljoni četri simti sešdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti divdesmit
četri euro ) sadalīt:
 

Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija
kopā 2014.gadam
EUR

tajā skaitā
kvalitātes pakāpēm
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1.1. Draudzīgā Aicinājuma  Cēsu Valsts
ģimnāzija

477 864,00 31 207,00

1.2. Cēsu Valsts ģimnāzija 564 840,00 39 551,00
  1.3. Cēsu 2. vidusskola 384 732,00 22 594,00
1.4. Cēsu pilsētas pamatskola 471 952,00 24 881,00
1.5. Cēsu 1. pamatskola 485 484,00 25 920,00
1.6. Cēsu 2. pamatskola 422 208,00 26 955,00
1.7. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 224 208,00 12 939,00
1.8. Līvu pamatskola 94 488,00 4 503,00
1.9. Rāmuļu pamatskola 108 948,00 3 885,00
1.10. Cēsu Profesionālā vidusskola 235 100,00 6 977,00
 PAVISAM 3 469 824,00 199 412,00

 
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2014.gada 31.decembrim.
 
3.Uzdot DACV ģimnāzijai (direktore D. Eglīte), Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G. Bērziņa), Cēsu 2. vidusskolai (direktore
A. Sīmane), Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle), Cēsu 1. pamatskolai (direktore A.Būre), Cēsu 2. pamatskolai
(direktors O.Bicāns), Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai (direktora p.i. T.Jaunzemis),  Līvu pamatskolai (direktore
A.Gabranova), Rāmuļu pamatskolai (direktore I. Brammane), Cēsu Profesionālajai vidusskolai (direktore M.Apsīte) 
nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās
izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim.
 
4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai, veicot grozījumus Cēsu novada 23.01.2014. saistošajos noteikumos
Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2014.gadam” paredzēt finansējumu lēmuma pirmajā punktā minētajam mērķim.
 
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.
 

Lēmums Nr. 349 Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „Par Valsts budžetu 2014. gadam”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 18.augusta 
rīkojuma Nr. 429 ”Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2014. gadam” 4.pielikumu
„Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 21.08.2014.(prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām    263 304,00  EUR (divi simti
sešdesmit trīs tūkstoši trīs simti četri euro) sadalīt:
 

Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija
kopā
2014.gadam
EUR

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm

1.1. Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestāde 18 744,00 0,00
1.2. Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestāde 51 148,00 1 825,00
1.3. Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestāde 51 764,00 3 306,00
1.4. Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestāde 82 924,00 945,00
1.5. Cēsu 2. pamatskola 26 544,00 0,00
1.6. Līvu pamatskola 14 340,00 1 282,00
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1.7. Rāmuļu pamatskola 8 996,00 582,00
1.8. Cēsu bērnu un jauniešu centrs 8 844,00 188,00
 PAVISAM 263 304,00 8 128,00

 
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2014gada 31. decembrim.
3. Uzdot Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādei
(vadītāja S.Lejiete), Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Balode), Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības
iestādei (vadītāja L.Kazaka), Cēsu 2. pamatskolai (direktors O.Bicāns), Līvu pamatskolai (direktore A. Gabranova), Rāmuļu
pamatskolai (direktore I. Brammane), Cēsu bērnu un jauniešu centram (direktorei Dz. Matusēvičai), nodrošināt
mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītībā nodarbināto pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  izlietojumu atbilstoši mērķim.
 
4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai, veicot grozījumus Cēsu novada 23.01.2014. saistošajos noteikumos
Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2014.gadam” paredzēt finansējumu lēmuma pirmajā punktā minētajam mērķim.
 
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.
 

Lēmums Nr. 350 Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „Par Valsts budžetu 2014. gadam”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 18. augusta
rīkojuma Nr. 429 ”Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2014. gadam” 3.pielikumu
„Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu
reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās
attīstības traucējumiem” un Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumiem Nr.825 „Speciālās izglītības iestāžu,
vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”, ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 21.08.2014.(prot.Nr.11)  atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis,
U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Mērķdotāciju pašvaldībām-pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā
reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās
attīstības traucējumiem  1 769 621,00 EUR (viens miljons septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši seši simti divdesmit
viens euro) sadalīt:
 

 Mērķdotācija
pedagogu d/a
un VSAOI
kopā
2014.gadam

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm

Uzturēšanas
izdevumi
2014.gadam

KOPĀ
EUR

Cēsu pirmsskolas izglītības
iestāde „Pīlādzītis”

231 580,00 10 659,00 260 404,00 491 984,00

Cēsu internātpamatskola-
rehabilitācijas centrs

604 584,00 17 309,00 673 053,00 1 277 637,00

PAVISAM 836 164,00 27 968,00 933 457,00 1 769 621,00
                                                           
 
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2014. gada 31.decembrim.
 
3. Uzdot Cēsu pirmskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis” (vadītāja A. Pāže) un Cēsu internātpamatskolai- rehabilitācijas
centram (direktors Z.Ozols) nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm,
internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām
internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem izlietojumu atbilstoši mērķim.



21. no 36

 
4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai, veicot grozījumus Cēsu novada 23.01.2014. saistošajos noteikumos
Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2014.gadam” paredzēt finansējumu lēmuma pirmajā punktā minētajam mērķim.
 
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.
 

Lēmums Nr. 351 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 pirmās daļas 7. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punkta (g)
apakšpunktu, Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumu  Nr.172 „ Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 3.un
4.punktu, ievērojot Publisko iepirkuma likuma 8 panta septītās daļas pakalpojuma iepirkuma: „Ēdināšanas pakalpojumu
sniegšana Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā ” (iepirkuma identifikācijas Nr.CNP/2014/41) rezultātus, ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 21.08.2014. (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis,
U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 19.09.2014. lēmumā Nr.363 Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu
novada vispārējās izglītības  iestādēs šādu grozījumu: aizstāt 2.4. apakšpunktā skaitli „1.14” ar skaitli „1.20”.

Uzdot Cēsu 2.vidusskolas direktorei nodrošināt lēmuma izpildi.1.

 

Lēmums Nr. 352 Par papildus finansējuma piešķiršanu Cēsu Bērnu un jauniešu
centram

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2014.gada 18.augusta rīkojuma Nr. 429 ”Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām –
pašvaldību izglītības iestādēm 2014. gadam” 2. pielikumu „Mērķdotācija pašvaldībām- interešu izglītības programmu un
sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 21.08.2014.(prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis,
U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Lai nodrošinātu Cēsu Bērnu un jauniešu centra  pedagogiem algu esošo likmju apmērā, piešķirt papildus finansējumu
2076,00 EUR (divi tūkstoši septiņdesmit seši euro 00 centi) apmērā.
 
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai, veicot grozījumus Cēsu novada 23.01.2014. saistošajos noteikumos
Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2014.gadam” paredzēt finansējumu lēmuma pirmajā punktā minētajam mērķim.
 
3. Lēmums stājas spēkā 01.09.2014.
 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.
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Lēmums Nr. 353 Par  stundām  mācību  nodarbību  sagatavošanai 
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 40.punktu un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.08.2014. (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
10 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs,
I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kuriem noteikta 30 stundu mēneša darba algas likme, tarificēt 1
darba stundu nedēļā mācību nodarbību sagatavošanai.
 
2.      Lēmums stājas spēkā 01.09.2014.
 
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.
 
 

Lēmums Nr. 354 Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumu un
noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar Pārgaujas, Vecpiebalgas, Amatas, Priekuļu novadiem par Profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmu īstenošanu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.08.2014.
(prot.Nr.10) atzinumam un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.08.2014. (prot.Nr.11) atzinumam, Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis,
G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Cēsu pilsētas Sporta skolā izveidot amata vienību „sporta treneris izglītības iestādē” 9,808 likmes, nosakot
vienas likmes amatalgu atbilstoši 28.07.2009.MK noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Amata vienības „sporta treneris izglītības iestādē” finansēšanas apmēru un finanšu avotu noteikt:1.

2.1.  4,428 likmes tiek finansētas no Cēsu  novada pašvaldības budžeta; 2.2.   1,143 likmes tiek finansētas no Pārgaujas
novada pašvaldības budžeta;
2.3.   1,428 likmes tiek finansētas no Vecpiebalgas novada pašvaldības budžeta; 2.4.   0,429 likmes tiek finansētas no
Amatas novada pašvaldības budžeta;
2.5. 2,380 likmes tiek finansētas no Priekuļu novada pašvaldības budžeta.
3. Lēmums ir spēkā no  01.09.2014. – 31.12.2014.
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 355 Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Anitas Jegorovas vēstuli, kas reģistrēta Cēsu novada
pašvaldībā 08.07.2014. Nr. 1-38/24125, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.08.2014.
atzinumam (prot. Nr. 10) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.08.2014. atzinumu (prot. Nr. 11), Cēsu novada
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dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis,
A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Pārcelt 100 (viens simts euro) no Sporta pasākumiem - Nesadalītajiem līdzekļiem Cēsu draudzības sacensībām
suņu daudzcīņā medaļu un kausu iegādei.
 
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai, veicot grozījumus Cēsu novada 23.01.2014. saistošajos
noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2014.gadam” paredzēt finansējumu lēmuma pirmajā punktā
minētajam mērķim.
 
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 356 Par valsts nekustamā īpašuma Ziemeļu iela 16, Cēsis, Cēsu nov.
nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā

Ziņo: J.Rozenbergs,  Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no zemes gabala un divām  ēkām,  Ziemeļu iela 16, Cēsis, Cēsu nov.,
kadastra Nr. 4201 006 1607, reģistrētas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 1000 0013 6850 Latvijas valstij Latvijas Republikas Finanšu ministrijas, nodokļu maksātāja kods
90000014724,  personā (lēmuma datums 14.01.2008.).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu, izvērtējot nekustamā īpašuma Ziemeļu iela 16,
Cēsis, Cēsu nov. turpmākās izmantošanas iespējas - izglītības un zinātnes iestāžu izveidei, ārstniecības, veselības un
sociālas aprūpes iestāžu izveidei, kultūras iestāžu izveidei, sabiedrisko organizāciju ēku izveidei, kas atbilst pašvaldības
funkciju īstenošanai -  gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, rūpēties par kultūras
vērtību saglabāšanu – tādējādi arī nodrošinot likuma „Par pašvaldībām 15.panta 4., 5., 6., 7.punktā noteikto funkciju izpildi,
un vienlaikus ņemot vērā Cēsu novada teritorijas plānojumu, Biedrības „Ģimenes izglītības centrs „Cēsis”” 14.05.2014.
iesniegumu Nr. 4-1/9 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 15.05.2014. ar Nr. 1-36/1704),  Cēsu novada pašvaldības
Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.08.2014. priekšlikumu (prot. Nr. 31, 6.punkts), Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.08.2014. atzinumu (prot. Nr. 10), Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas
14.08.2014. atzinumu (prot. Nr. 11)  un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.08.2014. atzinumu (prot. Nr. 11),  Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis,
G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, (M.Malcenieks nepiedalās lēmuma
pieņemšanā), nolemj:
           

Lūgt Latvijas Republikas Finanšu ministriju atbalstīt Latvijas Republikas Ministru kabinetu saskaņā ar  Publiskas1.
personas mantas atsavināšanas likuma 43.pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Cēsu novada
pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4201 006 1607) – zemes
vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 006 1607) 9490 m2 platībā un divas būves (būvju kadastra
apzīmējumi 4201 006 1607 001 un 4201 006 1607 002) -   Ziemeļu iela 16, Cēsis, Cēsu novads, turpmāk –
Nekustamais īpašums.
Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldībai Nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldības funkciju – izglītības2.
procesa organizēšanai, kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai, tautas jaunrades attīstībai,
veselības un sociālās aprūpes pieejamības nodrošināšanai.
Pēc īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu reģistrēšanas zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda, ja3.
izpildās 1.punktā izteiktais lūgums, Nekustamo īpašumu nodot lietošanā Biedrībai „Ģimenes izglītības centrs
„Cēsis”” izglītības iestādes Cēsu Jaunā sākumskola darbības nodrošināšanai. 
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.4.
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Lēmums Nr. 357 Par maksas pakalpojumu noteikšanu Cēsu pilsētas sīkdzīvnieku
patversmē „Lācīši”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
          Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punktu, likuma ‘’Par
nodokļiem un nodevām’’ 12.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas
14.08.2014. (prot.Nr.11) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.08.2014. (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis,
A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 12.12.2013. lēmumu Nr. 523 „Par maksas pakalpojumu noteikšanu
Cēsu pilsētas sīkdzīvnieku patversmē „Lācīši”. 2.      Ar 01.09.2014. noteikt šādu maksu par Cēsu pilsētas sīkdzīvnieku
patversmes ‘’Lācīši’’ sniegtajiem pakalpojumiem: 2.1. izbraukums uz dzīvnieka (suņa, kaķa) atrašanās vietu (minimālā
apmaksas likme – 1 stunda) 5.69 euro/h + 0.36 euro/h (bez PVN); 2.2.vienreizēja maksa par dzīvnieka uzturēšanos
patversmē  108 euro/par 14 diennaktīm (bez PVN);
2.3.dzīvnieka (suņa, kaķa) eitanāzija – tā brīža iepirkuma cena.
3.      Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu novada pašvaldības Komunālā nodaļas vadītājs.
 

Lēmums Nr. 358 Par noteikumu „Grozījumi Darba samaksas noteikumos”
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot ieviešanas stadijā esošo Cēsu novada investīciju un attīstības projektu apjomu un sarežģītību, lai nodrošinātu
projektu administrēšanas nepārtrauktību Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļā, darba izpildē var izmantot
attālināta darba iespējas un summētu darba laika uzskaiti.
01.09.2014. darbu uzsāk Dienesta viesnīca (Saules ielā 23.Cēsīs, Cēsu novadā), kur, saskaņā ar maiņu grafiku, strādās
dežuranti, tādējādi uzraugot dienesta viesnīcas un tajā dzīvojošo izglītojamo drošību.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.08.2014. atzinumu (protokols Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis,
G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Apstiprināt noteikumus „Grozījumi Darba samaksas noteikumos” saskaņā ar pielikumu.
2.        Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
3.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums
NOTEIKUMI
Cēsīs
28.08.2014.                                                                     
                                           Nr. 38
 
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.
18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 16.punktu
 
 
       Izdarīt ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu”
apstiprinātajos Darba samaksas noteikumos, turpmāk- noteikumi, šādu grozījumus, papildinot noteikumus ar  9.2 1.11. un
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9.2 1.12.  apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 9.2 1.11. Projektu grāmatvedis- ekonomists Attīstības nodaļā;
  9.2 1.12.  Dežurants Dienesta viesnīcā.”
 

Lēmums Nr. 359 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta  - cirsmas 
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībai, turpmāk – Pašvaldība, piederošs īpašuma objekts „Bioloģiskie aktīvi – mežaudzes”, tajā skaitā
Dzirnavu iela 67, zemes vienības kadastra apz. 42010010124, Upes iela 21, zemes vienības kadastra apz. 42010010115,
Upes iela 20, zemes vienības kadastra apz. 42010010140, Upes iela 19A, zemes vienības kadastra apz. 42010010141,
elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjoslu uzturēšana Cēsīs, Cēsu novadā, (viss kopā – cirsma Nr.1,) turpmāk (viss kopā
arī – Mežaudzes), reģistrēts Cēsu novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē kā Bioloģiskie aktīvi, adresē (zemes
vienībā) esošā krājas apjomā un ar atlikušo uzskaites vērtību uz 10.08.2014. Dzirnavu iela 67, Cēsis, Cēsu novads –
3733m3, 21617.31 EUR , Upes iela 21, Cēsis, Cēsu novads – 2148 m³, 12692.36 EUR, Upes iela 20, Cēsis, Cēsu novads  – 791
m³, 2927.02 EUR, Upes iela 19 A, Cēsis, Cēsu novads – 1189 m³, 10046.88 EUR.
 Mežaudzēm (atsevišķi par katru zemes vienību) izstrādāta Meža inventarizācija un Meža apsaimniekošanas plāns, kā arī
veikta esošo mežaudžu platību identifikācija un izcērtamo koku iezīmēšana dabā.
Attiecībā uz cirsmām (atsevišķi par katru zemes vienību) Pašvaldībā ir saņemti Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes
virsmežniecības Priekuļu nodaļas un 24.02.2014.un 12.03.2014. izdotie Apliecinājumi koku ciršanai.
            SIA „Invest – Rīga Cēsis” ir izvērtējusi Mežaudzes un iesniegusi pašvaldībā 28.07.2014. izziņu ar
iespējamo tirgus vērtības aprēķinu.
             Meža likuma 26.panta 1.punkts nosaka, ka meža īpašniekam ir pienākums veikt darbības, kas samazina
meža bojājumu iespējamību un ierobežo to izplatību.
   Ievērojot iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas
19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu, 3.panta otro daļu un 6.panta otro un trešo
daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 21.08.2014. atzinumu (prot. Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis,
U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot atsavināšanai, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldībai, reģ. Nr.
90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, piederošo cirsmu:
1.1.Dzirnavu iela 67, zemes vienības kadastra apz. 42010010124, Upes iela 21, zemes vienības kadastra apz. 42010010115,
Upes 20, zemes vienības kadastra apz. 42010010140, Upes iela 19 A, zemes vienības kadastra apz. 42010010141,
elektrisko gaisvadu līnijas aizsargjoslas uzturēšana Cēsīs, Cēsu novadā, kā vienotu izsoles objektu - izsoles objekts Nr.1.
 
2.      Apstiprināt publicējamo informāciju (informācijas lapa) par izsoles objektiem (skat. 2.pielikumu).
3.      Apstiprināt izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – A.Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – M.Malcenieks, Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks.
Komisijas locekļi: J.Goba, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs;
   A.Rasmanis, Cēsu novada domes deputāts;
   Z.Jēkabsone, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja p.i.;
S.Zvirbule, Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja;
   V.Krastiņš, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs;
A.Brengmanis, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas mežzinis;
Komisijas sekretāre – A.Malnača, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženiere.
4.      Apstiprināt Izsoles noteikumus (skat. 3.pielikumu).
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
1.pielikums
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2.pielikums
Cēsu novada domes
28.08.2014. lēmumam Nr. 359
                                                                            
                                    
 
Informācijas lapa par izsoles objektu
 

Izsoles objekts Nr.1 – aizsargjoslas
                                                    
         

Veids Nr.1 – elektrisko tīklu gaisvadu līniju aizsargjoslas    
 

Adrese  
Nr.1 – Dzirnavu iela 67, Upes iela 21, Upes iela 20, Upes iela 19A -
Cēsis, Cēsu novads
 

Kadastra apz.  
Nr.1 – 4201 001 0124, 4201 001 0115, 4201 001 0140, 4201 001
0141
 

 Likvīdā krāja (m3)  
Nr.1 – aizsargjoslas - 814,16 m3
 
 

Izcērtamo koku sugu sastāvs Nr.1 – 6P3B
 

 Kultūras piemineklis nav
Izsoles sākuma (nosacītā) cena,
EUR (bez pievienotās vērtības
nodokļa)

Nr.1 – EUR 30600.00
 

Cita objektu raksturojoša
informācija

nav

  
Pretendentu pieteikšanās laiks No publikācijas brīža līdz 23.septembrim  plkst. 17:00
Izsoles datums 2014. gada 25.septembris
Izsoles laiks Izsoles objekts Nr.1 - 13.00

 
Izsoles vieta Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, 1.stāvs, zāle
Izsoles solis, EUR Nr.1 – EUR 200.00
Izsoles veids Mutiska izsole, Pirmā izsole
Norises kārtība Saskaņā ar izsoles noteikumiem
Izsoles objekta apskates vieta un
laiks

 2014.gada 23. septembrī : izsoles objekts Nr.1 - 10:00;
(kontaktpersona - Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma
nodaļas mežzinis, tālr. 26423320)

  
 
 
3.pielikums
 
Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta   – cirsmas
IZSOLES NOTEIKUMI
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1.      vispārīgie noteikumi
1.1. Cirsma – a) vizuāli redzama, dabā norobežota viena vai vairāku nogabalu daļa, kurā paredzēts veikt koku ciršanu.
1.2.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Cēsu novada pašvaldībai piederošu cirsmu izsole (turpmāk – izsole),
atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.
1.3.Izsole tiek organizēta ar mērķi – veicināt vides sakārtošanu atbilstoši Meža likuma prasībām un veicināt godīgu
konkurenci mežistrādes tirgū, tādējādi sekmējot Cēsu novada pašvaldībai gūt reālajiem tirgus apstākļiem atbilstošus
ienākumus no savā īpašumā esoša meža pārdošanas.
1.4.Izsoli organizē ar Cēsu novada domes 28.08.2014. sēdes lēmumu Nr. 359 „Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma
objekta - cirsmas  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.11, 26.p.) apstiprinātā Izsoles
komisija (turpmāk – komisija).
1.5.Izsolei paredzēto cirsmu  (izsoles objektu) apstiprina Cēsu novada dome. 
1.6.Izsoles objekts tiek izsolīts.
1.7.Izsoles sākuma (nosacītā) cena, bez pievienotās vērtības nodokļa:
1.7.1. – izsoles objekts Nr.1: EUR 30600.
1.8.Nodrošinājuma nauda – 10% no katra izsoles objekta sākuma (nosacītās) cenas.
1.9.Nodrošinājuma nauda jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048,
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts:
LV67UNLA0004000142344.
1.10.Izsole notiek ar augšupejošu soli.
1.11.Izsoles objekts atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Gaujas nacionālajā parka dabas lieguma zonā, Ministra
kabineta noteikumi Nr. 317. no 02.05.2012.nosaka: dabas lieguma zonā aizliegts veikt mežsaimniecisko darbību no 15.
marta līdz 31.jūlijam.
1.12.Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt cirsmas dabā un veikt kontroles novērtējumu. Izsoles objektu
apskate dabā noteikta 2014.gada 23.septembrī : izsoles objekts Nr.1 - 10:00; (kontaktpersona - Cēsu novada pašvaldības
Nekustamā īpašuma nodaļas mežzinis, tālr. 26423320).
1.13.Izsoles solis – EUR 200 – izsoles objekts Nr.1.
1.14.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
2.1.Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā cirsmu (-as) un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos
noteiktos priekšnoteikumus.
2.2.Lai persona varētu piedalīties izsolē, tai līdz 2014.gada 23.septembrim plkst.17:00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines
ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.kabinetā jāreģistrējas un jāiesniedz šādi dokumenti:
            2.2.1.juridiskai persona, kā arī personālsabiedrībai:
2.2.1.1. pārstāvja pilnvara (oriģināls) vai cits dokuments, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu, kā arī
personālsabiedrību;
2.2.1.2. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz personu nav pasludināts maksātnespējas process, nav
apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu vai
darbības izbeigšanu;
2.2.1.3. apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonu)
kompetences apjomu un attiecīgās institūcijas lēmums par īpašuma iegādi;
2.2.1.4. pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības apstiprināta kopija (ja pretendents ir reģistrējies kā
pievienotās vērtības nodokļa maksātājs);
2.2.1.5. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas, kā arī personālsabiedrības paraksta tiesīgās personas
apliecinātām.
            2.2.2.Fiziskai personai:
2.2.2.1.uzrāda personas apliecinošu dokumentu - pasi;
2.2.2.2.izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
2.2.2.3.rakstisks apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process;
2.2.2.4.pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības apstiprināta kopija (ja persona ir reģistrējusies kā
pievienotās vērtības nodokļa maksātājs);
   2.2.2.5.kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.



28. no 36

2.3.Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 2.2.punkta un tā apakšpunktu prasības, 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 2.2.punkta
apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
2.4.Persona netiek reģistrēta, ja:
2.4.1.nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 2.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
2.4.2.vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
2.4.3.ja uz izsoles dienu ir ierosināta personas maksātnespēja vai tās saimnieciskā darbība ir apturēta.
            
 
3.      IZSOLES PROCESS
3.1.Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem un kurām
izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
3.2.Izsole var notikt arī tad, ja uz katru izsoles objektu reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
3.3. Ja noteiktajā laikā uz katru izsoles objektu 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:
3.3.1.sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
3.3.2.noteikt, ka izsole nenotiek.
3.4.Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma   nauda
netiek atmaksāta.
3.5.Ja Komisija pieņem Noteikumu 3.3.1.punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt izsoles
objekta pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākuma (nosacīto) cenu. Dalībnieks, kas
neapstiprina gatavību iegādāties  izsoles objektu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
3.6.  Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma
naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
3.7.  Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties
atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 2.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
3.8.  Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
3.9.  Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
3.10.  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.
3.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus,   apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
3.12.  Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
3.13.  Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
3.14.  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.
3.15.  Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo izsoles objektu, paziņo sākuma (nosacīto) cenu (bez pievienotās
vērtības nodokļa), kā arī izsoles soli – summu par kādu sākuma (nosacītā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo
solījumu.
3.16.  Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
3.17.  Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
3.18.  Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā izsoles objekta sākuma (nosacīto) cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
3.19.  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
izsoles objekts ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek
ierakstīti protokolā.
3.20.  Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz izsoles objekta tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka
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viņš palielina solīto izsoles objekta cenu par noteikto izsoles soli.
3.21.   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.
3.22.  Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
protokolā savu pēdējo solīto cenu.
3.23.  Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu
reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
3.24.  Izsoles dalībnieks, kurš izsoles objektu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās
protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā izsoles objekta. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta,
un viņam netiek atmaksāta 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, komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 3.2. un
3.5.punktiem.
3.25.  Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis izsoles objektu, saņem izziņu par izsolē
iegūto cirsmu. Izziņā norādīta nosolītās cirsmas cena un samaksas kārtība.
3.26.  Izsoles dalībnieks, kurš nav nosolījis konkrētu cirsmu, drīkst piedalīties nākamās cirsmas izsolē, ja viņa iemaksātā
nodrošinājuma nauda ir pietiekama. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši cirsmu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5
darba dienu laikā.
4.      Samaksas kārtība
4.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto
cirsmu vienas nedēļas laikā no izsoles dienas, t.i. līdz 2014.gada 2.oktobrim (ieskaitot).
4.2. Ja nosolītājs līdz 2014. gada 2. oktobrim (ieskaitot) nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības   pieņemt
lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto cirsmu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku,
kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt cirsmu pārsolītajam pircējam par viņa
nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma
saņemšanas dienas paziņot komisijai par cirsmas 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.
4.3.  Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt cirsmu, 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.
 
5.      Nenotikusi izsole
5.1.      Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
5.1.1.      noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
5.1.2.      sākumcena nav pārsolīta;
5.1.3.      noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 
6.      Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
6.1.      Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome nākošajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un
attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
6.2.      Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
6.3.   Pašvaldība izsniedz ciršanas apliecinājuma kopiju.
7.      Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
7.1.      Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par komisijas veiktajām darbībām 5 dienu
laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
7.2.      Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie termiņi.
 
4.pielikums
 
 
CIRSMAS/-U PIRKUMA LĪGUMS  
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 Cēsīs
                                                                            
                      2014.gada
 
Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, turpmāk - Pārdevējs, kuras vardā saskaņā ar Cēsu novada
pašvalības nolikumu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu rīkojas Cēsu novada
pašvaldības administrācijas vadītājs Jānis Goba, un
Juridiskai  personai:
, vienotais reģistrācijas Nr., turpmāk - Pircējs, kuras vārdā saskaņā ar rīkojas tās _,      
Fiziskai  personai:
, personas kods , turpmāk - PIRCĒJS,  
turpmāk abi kopā – Līdzēji, bet katrs atsevišķi Līdzējs, 
pamatojoties uz Cēsu novada domes 2014.gada _ lēmumu Nr. _ (prot.Nr. , .punkts), vienojas un noslēdz šādu līgumu,
turpmāk – Līgums:
 
1.                   LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
 
1.1.            Cirsma – vizuāli redzama, dabā norobežota viena vai vairāku nogabalu daļa vai daļas, kurā paredzēts
veikt koku ciršanu.
1.1.1.    Cirsma – vizuāli redzama, dabā atzīmēti  koki elektrisko gaisvadu līniju aizsargjoslās.
1.2.            Cirsmas izstrāde - koku ciršana, kokmateriālu izvešana un palīgdarbi darbības vietas satīrīšanai un
sakārtošanas.
1.3.            Darbības vieta – cirsma, izvešanas ceļi un tiem pieguļošie infrastruktūras objekti.
1.4.            Izvešanas ceļš – ceļš, pa kuru kokmateriāli tiek vesti līdz to realizācijas vietai.
1.5.            Piegulošie infrastruktūras objekti – darbības vietā esošie autoceļi.  
1.6.            Šķērslaukums - viena hektāra platībā augošo koku stumbru šķērslaukumu summa (kvadrātmetros)
1.3 m augstumā no sakņu kakla.
 
2.       LĪGUMA PRIEKŠMETS
 
2.1.              Pārdevējs pārdod un nodod Pircējam izstrādei, bet Pircējs pērk un pieņem izstrādei ar visām
tiesībām un pienākumiem, kādus Pircējam uzliek normatīvie akti un Līguma noteikumi, mežaudzes /nosaukums/ cirsmu,
turpmāk – Cirsma, saskaņā ar Līguma pielikumu.
2.2.              Cirsmas izstrādes termiņš – 2015.gada 31.decembris
2.2.1     Cirsma atrodas īpaši aizsargājamā teritorijā – Gaujas nacionālajā parkā dabas lieguma zonā, Ministru kabineta
noteikumi Nr.317. no 02.05.2012. nosaka ka, dabas lieguma zonā aizliegts veikt mežsaimniecisko darbību no 15.marta līdz
31. jūlijam.
2.3.              Pircējs pērk Cirsmu un tam ir zināms tās faktiskais stāvoklis, un tas neizvirzīs pret Pārdevēju
nekādas pretenzijas par Cirsmai piemītošajiem apslēptiem trūkumiem.
2.4.              Pircējs apliecina, ka Cirsmas robežas, izvešanas ceļi, pieguļošie infrastruktūras objekti un to
stāvoklis viņam ir zināms, un šajā sakarā Pircējam pret Pārdevēju nav nekādu pretenziju.
2.5.              Pārdevējs apliecina, ka līdz Līguma noslēgšanai Cirsma nav atsavināta, ieķīlāta, par to nav strīdu,
tai nav uzlikti aizliegumi, kā arī nav nekādu citu šķēršļu, lai to pārdotu.
 
 
3.         PĀRDOŠANAS CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
           
          Ar  PVN  neapliekamai personai:
3.1.            Cirsma tiek pārdota Pircējam par EUR (bez PVN),_EUR   PVN 21%, pavisam kopā EUR. Līguma
summa ir ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā līdz Līguma noslēgšanas dienai.
          Ar  PVN  apliekamai personai:
3.1.            Cirsma tiek pārdota Pircējam par  _EUR_ (bez PVN). Līguma summa bez PVN _EURapmērā ir
ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā līdz Līguma noslēgšanas dienai. ‘’Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 141.
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panta 2. daļu PVN Valsts budžetā maksā  Pircējs.’’
         
4.         Cirsmas nodošanas – pieņemšanas kārtība
 
4.1.            Pārdevējs pirms Cirsmas izstrādes Pircējam nodod visus Pārdevēja rīcībā esošos dokumentus, kas
nepieciešami Cirsmas izstrādes uzsākšanai. Īpaša Cirsmas nodošana izstrādei netiek paredzēta.
4.2.            Pircējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc koku ciršanas pabeigšanas rakstiski paziņo par to
Pārdevējam. 
4.3.            Pēc Cirsmas izstrādes pabeigšanas Pircējs rakstiski apliecina Cirsmas izstrādes atbilstību spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem, t.sk., darba aizsardzības un vides aizsardzības prasībām, meža
apsaimniekošanas sertifikācijas standartos noteiktajām prasībām, un par izvērtēšanas rezultātiem, iesniedzot Pārdevējam
aizpildītu paziņojumu par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā un Cirsmas nodošanas – pieņemšanas aktu. Pēc paziņojuma
par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā iesniegšanas tajā pieļaujamas tikai Pārdevēja norādītās darbības Pārdevēja
noteiktajā termiņā.
4.4.            Ja 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā saņemšanas
Pārdevējs nav izteicis pretenzijas par Cirsmas izstrādes kvalitāti, vides aizsardzības un darba aizsardzības prasību izpildi
un/vai paziņojuma un Cirsmas nodošanas – pieņemšanas akta saturu, Cirsma tiek uzskatīta par pieņemtu. Cirsmas
pieņemšana neatbrīvo Pircēju no zaudējumu, kas radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā, atlīdzināšanas
Pārdevējam vai trešajai personai.
4.5.            Ja Pārdevējam ir pretenzijas par Cirsmas izstrādes kvalitāti, Līguma 4.3. punktā noteikto prasību
izpildi un/vai paziņojuma par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā saturu, Pārdevējs 10 (desmit) darba dienu laikā no
paziņojuma par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā saņemšanas dienas rakstiski informē Pircēju, norādot veicamās
darbības un to izpildes termiņu.
4.6.            Par norādīto darbību izpildi Pircējs atkārtoti iesniedz Pārdevējam rakstisku paziņojumu par
mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā un Pārdevējs ir tiesīgs rīkoties atbilstoši Līguma 4.5. punkta noteikumiem.
 
 
5.         TIESĪBU PĀREJA UN RISKI
 
5.1.            Līguma spēkā stāšanās dienā Pircējs iegūst Cirsmas izstrādes tiesības līdz Līguma 2.2.punktā
attiecīgi noteiktajam Cirsmas izstrādes termiņam. Pēc Cirsmas izstrādes termiņa beigām Pircējs zaudē tiesības veikt
attiecīgās Cirsmas izstrādi, izņemot pienākumu veikt darbības, kas noteiktas Līguma 4.5.punktā noteiktajā kārtībā. Pēc
Līguma 4.3.punktā noteiktā paziņojuma Pircējs Cirsmā ir tiesīgs veikt tikai Pārdevējs norādītās darbības tā noteiktajā
termiņā.
5.2.            Īpašuma tiesības Pircējs iegūst uz tiem Cirsmā izstrādātajiem kokiem, kas ir izstrādāti un izvesti no
Cirsmas līdz Līguma 2.2.punktā noteiktajam termiņam. Pēc šī termiņa Cirsmā neizstrādātie un neizvestie koki, no
kokmateriālu krautuves neizvestie kokmateriāli paliek Pārdevēja īpašumā.
5.3.            Līguma darbības laikā Pircējs nes Cirsmas nejaušas bojāejas vai bojāšanās risku, kā arī par trešo
personu nodarītajiem zaudējumiem Pārdevējam.
          
6.      PĀRDEVĒJA SAISTĪBAS
 
6.1.       Pārdevēja tiesības:
6.1.1.         apsekot Pircēja darbības Cirsmā to izstrādes laikā, lai pārliecinātos par Cirsmas izstrādi atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem, un nepieciešamības gadījumā rakstveidā dot Pircējam saistošus
norādījumus pārkāpumu novēršanai;
6.1.2.         konstatējot Līgumā un normatīvajos aktos noteikto Pircēja saistību neievērošanu, apturēt Cirsmas
tālāku izstrādi līdz pārkāpuma novēršanai un/vai zaudējumu atlīdzināšanai;
6.1.3.         pagarināt Līguma 2.2..punktā noteikto termiņu, ja tam ir objektīvs iemesls (t.i., kavējums radies no
PIRCĒJA neatkarīgu iemeslu dēļ, t.sk., nepārvarama vara).
6.2.       Pārdevēja pienākumi:
6.2.1.      izsniegt Pircējam Ciršanas apliecinājuma kopiju;
6.2.2.      izskatīt Pircēja ierosinājumu un 5 (piecu) darba dienu laikā sniegt atbildi par Līguma 2.2.punktā noteiktā
termiņa pagarināšanu;
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6.2.3.      pieņemt Cirsmu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
6.3.       Pārdevējam ir citas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma un normatīvajiem aktiem.
6.4.       Pārdevējs atbild par zaudējumiem, kas nodarīti Pircējam Pārdevēja tīšas darbības vai rupjas neuzmanības
dēļ.
6.5.       Pārdevējs nav atbildīgs par Pircējam un trešajām personām radītiem zaudējumiem saistībā ar sezonāla
rakstura kravas automašīnu pārvietošanās ierobežojumiem uz autoceļiem, cirsmu izstrādes aizliegumu saskaņā ar dabas
aizsardzības prasību ievērošanu, meža sanitāro stāvokli un ugunsapsardzību, kas noteikti no Pārdevēja gribas neatkarīgu
iemeslu dēļ.
 
7.      PIRCĒJA SAISTĪBAS
 
7.1.       Pircēja tiesības:
7.1.1.      uzsākt Cirsmas izstrādi pēc Līguma spēkā stāšanās dienas un attiecīgo dokumentu saņemšanas;
7.1.2.       ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pirms Līguma 2.2.punktā noteiktā termiņa ierosināt pagarināt
Cirsmas izstrādes un izvešanas termiņu, ja tam ir objektīvs iemesls (kavējums radies no Pircēja neatkarīgu iemeslu dēļ,
t.sk., nepārvarama vara).
7.2.       Pircēja pienākumi:
7.2.1.               izstrādāt Cirsmu, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz cirsmu izstrādi, t.sk.
darba aizsardzības, veselības aizsardzības un ugunsdrošības prasības, meža apsaimniekošanas prasības, kā arī ievērojot
Pārdevēja prasības;  
7.2.2.      ievērot Cirsmas robežas;
7.2.3.      satīrīt Cirsmu atbilstoši Cirsmas satīrīšanas veidam, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām: sausās vietās
ciršanas atliekas jāizved tālākai pārstrādei, mitrākās vietās – jāieklāj pievešanas ceļos, u.c.;
7.2.4.      Cirsmas izstrādes laikā tajā atstāt dabā neiezīmētos kokus;
7.2.5.      nepieļaut hidrotehnisko būvju, autoceļu, cauruļvadu gaisa elektropārvaldes līniju un sakaru līniju bojāšanu
vai iznīcināšanu, veikt nepieciešamo saskaņošanu ar AS ‘’Sadales tīkli;’’
7.2.6.      pēc mežistrādes darbu pabeigšanas sakārto izvešanas ceļus, nolīdzināt risas, satīrīt krautuves vietu, iztīrīt
vai atjaunot meliorācijas sistēmas objektus (grāvjus), ja tie bojāti Cirsmas izstrādes procesā;
7.2.7.      veikt paaugas saudzēšanas pasākumus Cirsmā;
7.2.8.      saskaņot ar Pārdevēju ciršanas atlieku krautnēšanas vietu;
7.2.9.         saglabāt Cirsmā sausu atmirušu koksni, visas kritalas, stumbeņus, sausstāvošus kokus, kuru caurmērs
pārsniedz 50 (piecdesmit) cm; 
7.2.10.  ja Cirsmas izvešanas ceļi atrodas uz trešo personu valdījumā vai īpašumā esošas zemes, saskaņot ar zemes
īpašnieku vai tiesisko valdītāju izvešanas ceļu un izmantošanas kārtību, kokmateriālu transportēšana pa Upes ielu netiks
atļauta, jo var tikt traucēta dzeramā ūdens apgāde pilsētai – ūdensvads atrodas zem Upes ielas.
7.2.11.  apturēt Cirsmas izstrādi, ja to pieprasa Pārdevējs Līguma 6.1.1. un 6.1.2. punktā noteiktajā kārtībā.
7.3.               Pircējs atbild par zaudējumiem, ko tas vai tā piesaistīts apakšuzņēmējs nodarījis Pārdevējam un
trešajām personām.
 
8.      LĪGUMSODS
 
8.1.               Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0.5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no Cirsmas
pārdošanas cenas (ieskaitot PVN), bet ne vairāk kā Ls 50 (piecdesmit latu), par katru Cirsmas izstrādes termiņa
nokavējuma dienu, ja Pircējs līdz Līguma  2.2.punktā noteiktā Cirsmas izstrādes termiņam nav pabeidzis tās izstrādi, ko
apliecina Līdzēju parakstīts Cirsmas nodošanas – pieņemšanas akts.   
8.2.               Līguma 8.1. punktā noteikto līgumsodu nepiemēro, ja Pircējs no 1.septembra līdz 1.martam
izveidojušās risas izlīdzina pēc Cirsmas izstrādes termiņa beigām, bet ne vēlāk kā līdz 1.aprīlim. Pircējs no 2.aprīļa maksā
Pārdevējam Līguma 8.1. punktā noteikto līgumsodu, ja Pircējs līdz 1.aprīlim nav izlīdzinājis izveidojušās risas.
8.3.               Ja darbības vietā tiek izcirsti vai tiek bojāti ciršanai neparedzētie koki, Pircējs atlīdzina
Pārdevējam radušos zaudējumus, kurus aprēķina, ņemot vērā konkrēto koku tirgus vērtību pārkāpuma konstatēšanas
dienā, kā arī maksā  līgumsodu 100% (viens simts procentu) apmērā no nodarīto zaudējumu apmēra. 
8.4.               Ja Pircējs neievēro šī Līguma 4.4. un 7.2. punktos minētās prasības un/vai paziņojumā par
mežizstrādes pabeigšanu cirsmās Pircējs norādījis nepatiesu informāciju, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu EUR 200
(divi simti eiro) apmērā par katru gadījumu.
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8.5.               Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma saistību pilnīgas un pienācīgas izpildes.
8.6.               Ja paziņojums par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā nav iesniegts Pārdevējam līdz Cirsmas
izstrādes termiņa beigām, tad Pārdevējs ir tiesīgs piemērot Līguma 8.1. punktā paredzēto līgumsodu līdz paziņojuma par
mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā iesniegšanai vai Cirsmas izstrādes pabeigšanai.
 
9.      LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA
 
9.1.               Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līgumā noteikto Līdzēju
saistību pilnīgai un pienācīgai izpildei.
9.2.               Ja Pircējs atkārtoti nav ievērojis Līguma 7.2. punkta noteikumus, par ko Pārdevējs rakstveidā
informējis Pircēju, Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Pircējam 3 (trīs) darba
dienas iepriekš. Pēc Līguma izbeigšanas Pircējs zaudē tiesības veikt Cirsmas izstrādi.
9.3.               Līdzēji ir tiesīgi rakstveidā vienoties par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
 
10.  NEPĀRVARAMA VARA
 
10.1.           Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma paredzēto saistību neizpildi, ja šāda
neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (force majore) apstākļu iestāšanās rezultātā, kuru iestāšanos nebija iespējams
ne paredzēt, ne novērst, šie apstākļi ir ārpus Līdzēju kontroles un gribas un Līdzēji nav spējīgi tos novērst ar jebkādiem
saprātīgiem to rīcībā esošiem līdzekļiem.
10.2.           Neviens no Līdzējiem nevar prasīt otrai zaudējumu atlīdzību, ja zaudējumi radušies nepārvaramas  
varas (force majore) rezultātā.
 
11.  STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI
 
11.1.             Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
11.2.             Ja kāds no Līguma punktiem tā darbības laikā pilnīgi vai daļēji zaudē likumīgu spēku vai var
izrādīties nesaistošs, tad tas neietekmēs un neierobežos pārējo Līguma punktu spēkā esamību vai izpildi.
 
12.  CITI NOTEIKUMI
 
12.1.           Līgums atspoguļo Līdzēju vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās
sarunas, saraksti un vienošanās, kas attiecībā uz Līguma priekšmetu pastāvējušas starp Līdzējiem līdz Līguma
parakstīšanai.
12.2.           Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīti rekvizīti, tad tas nekavējoties rakstiski paziņo par to otram
Līdzējam.
12.3.           Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama
rakstveidā latviešu valodā. Visi paziņojumi būs spēkā no saņemšanas dienas.
12.4.           Jebkuri Līguma grozījumi noformējami rakstveidā. Visi Līguma grozījumi un pielikumi ir Līguma
neatņemamas sastāvdaļas.
12.5.           Līgums sastādīts un parakstīts _ eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem izsniegti
Pārdevējam, _ - Pircējam. 
12.6.           Līguma pielikumā ir meža robežu plāns ar izstrādājamo nogabalu robežām, kas ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa. 
 
13.  LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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Pārdevējs
Cēsu novada pašvaldība
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov.
LV – 4101
Reģ.  Nr. 90000031048
AS
Bankas kods _
Konts _
 

Administrācijas vadītājs     /J.Goba/

Pircējs
_
_
_
_
_
_
_
 
_
/_/

 
Meži izsolei

Lēmums Nr. 360 Par aizņēmuma ņemšanu KPFI projekta „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „CĒSU KLĪNIKA” ēkā”
līdzfinansējumam

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar SIA „CĒSU KLĪNIKA”, vienotās reģistrācijas numurs 44103057729, juridiskā adrese Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu
novads, LV – 4101, 12.08.2014.iesniegumu Nr.1.2-10/352 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 18.08.2014. Nr.8/2952), ar
kuru lūgts nodrošināt Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 100 000.00 apmērā KPFI projektam „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „CĒSU KLĪNIKA” ēkā” (identifikācijas Nr.KPFI – 15.3/134),
pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu , likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22., 24.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma “ Par valsts
budžetu 2014.gadam” 14.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem”15.1.apakšpunktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.08.2014.atzinumam
(prot.Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis,
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Cēsu novada pašvaldībai piedalīties ar  EUR 100 000.00 līdzfinansējumu SIA „CĒSU KLĪNIKA” projekta
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „CĒSU KLĪNIKA” ēkā” (identifikācijas Nr.KPFI –
15.3/134)  realizācijā,
2.      Ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 100 000.00 (viens simts tūkstoši euro un 0 centi) ar Valsts kases noteikto
gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada, ar mērķi palielināt SIA „CĒSU KLĪNIKA” pamatkapitālu, lai
nodrošinātu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai SIA „CĒSU KLĪNIKA” ēkā” īstenošanu.

Aizņēmuma atmaksas termiņu noteikt 7 gadi un pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2016.gada 1. jūniju.1.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.2.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.3.

 
 

Lēmums Nr. 361 Grozījumi  Cēsu novada domes 17.07.2014. lēmumā Nr. 310 „Par
amata vienības izveidošanu”

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
   Pamatojoties uz Cēsu novada domes 17.07.2014. lēmumu Nr. 309 „Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23, Cēsis ,
Cēsu novadā”, Cēsu novada domē 01.07.2009. apstiprināto Darba samaksas noteikumu 1.8.punktu, Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis,
G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/mezi_izsolei.pdf
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1.      Izdarīt Cēsu novada domes 17.07.2014. lēmumā Nr. 310 „Par amata vienības izveidošanu” šādus grozījumus:
1.1.Svītrot lēmuma 1.punktu;
1.2.Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„Izveidot  ar 01.09.2014.  Izglītības nodaļā:”;
1.3.Papildināt 2.1.apakšpunktā pirms vārda „vadītājs” ar vārdiem „dienesta viesnīcas”.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 362 Par nekustamā īpašuma „Vidus Krastiņi” Vaives pagastā, Cēsu
novadā, sadalīšanu

 Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
 
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē  22.08.2014. reģistrēts XX iesniegums (reģ. Nr. 1-12/209) ar lūgumu
sadalīt nekustamo īpašumu „Vidus Krastiņi”, Vaives pag., Cēsu nov.( kadastra Nr. 42900070004), kas sastāv no 9
(deviņām) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4290 007 0004, 4290 007 0128, 4290 007 0010, 4290 007 0005,
4290 004 0131, 4290 004 0143, 4290 008 0052, 4290 006 0044 un 4290 007 0111,  divos atsevišķos nekustamos
īpašumos. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4290 007 0128, 4290 007 0010, 4290 007 0005, 4290 004 0131,
4290 004 0143, 4290 008 0052, 4290 006 0044, 4290 007 0111   saglabāt nosaukumu „Vidus Krastiņi”, Vaives pag.,
Cēsu nov.  Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 007 0004  piešķirt nosaukumu „Upeskrasti”,Vaives pag., Cēsu
nov.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
19. panta 1. punktu un 20. panta 1. punktu, Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumu Nr.50 „Vietvārdu informācijas
noteikumi” 24.2. punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.08.2014.
atzinumu (prot. Nr.33), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova,
M.Sestulis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:

Piekrist nekustamā īpašuma „Vidus Krastiņi”, Vaives pag., Cēsu nov., kas sastāv no deviņām  atsevišķām zemes1.
vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 4290 007 0004, 4290 007 0128, 4290 007 0010, 4290 007 0005, 4290 004
0131, 4290 004 0143, 4290 008 0052, 4290 006 0044 un 4290 007 0111 sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos
īpašumos.
Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4290 007 0128, 4290 007 0010, 4290 007 0005, 4290 004 0143,2.
4290 004 0131, 4290 006 0044, 4290 008 0052, 4290 007 0111  saglabāt nosaukumu „Vidus Krastiņi”, Vaives
pag., Cēsu nov. Zemes lietošanas mērķis  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4290 007 0128, 4290 007
0010, 4290 007 0005, 4290 004 0143, 4290 008 0052, 4290 007 0111 lauksaimniecības zeme  (0101). Zemes
lietošanas mērķis zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4290 004 0131 un 4290 006 0044 mežsaimniecības
zeme (0102).
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 4290 007 0004  piešķirt nosaukumu ”Upeskrasti”, Vaives pag., Cēsu3.
nov. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme  (0101).
Uzdot Vaives pagasta pārvaldei paziņot par pieņemto lēmumu.4.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.5.

Lēmums Nr. 363 Par izmaiņām pedagoģisko amata vienību skaitā Cēsu 
2.pamatskolā

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
   Ievērojot Cēsu novada domes 06.03.2014. lēmuma Nr.113 “Par pirmsskolas grupas atvēršanu Cēsu 2.pamatskolā” un
15.05.2014. lēmuma Nr.247 „Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Cēsu novada 23.01.2014.
saistošajos noteikumos Nr.2 ”Par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžetu” apstiprināšanu, pamatojoties uz Cēsu
novada domes 19.09.2013. lēmumu Nr.371 “Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgām”,
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Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis,
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Ar 01.09.2014. pirmsskolas izglītības grupas darbības nodrošināšanai Cēsu 2.pamatskolā izveidot:
1.1. divas amata vienības pirmsskolas skolotājs (kods pēc profesiju klasifikatora 2342 01);
1.2. 0.15 amata vienības pirmsskolas fiziskās attīstības skolotājs (kods pēc profesiju klasifikatora 2342 03.);
1.3. 0,2 amata vienības pirmsskolas mūzikas skolotājs (kods pēc profesiju klasifikatora 2342 02);
1.4. 0.33 amata vienības pirmsskolas izglītības metodiķis (kods pēc profesiju klasifikatora 2351 01).
2.      Uzdot Cēsu 2.pamatskolas direktoram nodrošināt lēmuma izpildi.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 364 Par biedrības “Gaujaslīči” projekta pieteikumu un
līdzfinansējuma nodrošināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 2013.gada 18.jūlija lēmumu Nr. 281 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Dzirnavu iela 45, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 001 0114, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai
„Gaujaslīči”, ar kuru tika nodots bezatlīdzības lietošanā uz 10 (desmit) gadiem sabiedriskā labuma organizācijai, biedrībai
„Gaujaslīči” nekustamais īpašums Dzirnavu ielā 45 ar mērķi – veikt sabiedriskā labuma darbību, tajā skaitā,     sniegt
palīdzību sociāli neaizsargātām personām, bagātināt Vidzemes reģiona kultūras, tūrisma un atpūtas iespējas, organizējot
kultūras un sporta pasākumus, kā arī dot iespēju cilvēkam garīgi augt, atrast ceļu pie Dieva, lietojot garīgās dzīves un
darba terapiju, kā arī pamatojoties uz biedrības sagatavoto projekta pieteikumu programmas “Plaukstošu kopienu
attīstībai” un programmas vadlīnijām, kurās noteikts, ka no kopējā projekta finansējuma daļu veido vietējās pašvaldības
un/vai citu biedrības/nodibinājuma sadarbības partneru līdzfinansējums.
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Sestulis,
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atbalstīt biedrības “Gaujaslīči” vienotais reģ. Nr. 40008207013, juridiskā adrese: Tālavas iela 3, Cēsis, Cēsu
novads, sagatavotā projekta iesniegšanu Latvijas Kopienu iniciatīvas fonda programmā “Plaukstošu kopienu attīstībai” un
projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt līdzfinansējumu projekta realizācijai 150.00 EUR (viens simts piecdesmit eiro,
0 eirocenti) apmērā.
2.      Cēsu novada pašvaldības Finansu nodaļai paredzēt 2014.gada budžetā līdzfinansējumu projekta realizācijai
150.00 EUR apmērā.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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