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Lēmums Nr. 479 Par Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas nolikuma
apstiprināšanu

Ziņo: T. Jaunzemis,  Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada 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 18.12.2014. atzinumu
(prot. Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (G.Grosbergs, L.Krastiņa, M.Malcenieks, A.Malkavs,
I.Lāce, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, T.Jaunzemis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs,
I.Timermanis), pret – nav,atturas–nav,nolemj:  
1.       Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 10.11.2011.. lēmumu Nr.550  „Par Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolas nolikuma apstiprināšanu”.
2.      Apstiprināt Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
3.      Uzdot Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktora p.i.:
3.1.   nodrošināt nolikuma izpildi;
3.2.   informēt izglītības iestāžu reģistru par Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.
4.      Nolikums stājas spēkā ar 30.12.2014.
5.      Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
pielikums
 

Lēmums Nr. 480 Par Cēsu novada pašvaldības komisijas darījumiem ar
lauksaimniecības zemi nolikumu

Ziņo:  A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas vadītājs
 
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” 28.1pantu, 30.panta otro daļu, 30.1pantu, Ministru kabineta 09.12.2014. noteikumiem Nr.748 „Noteikumi
par lēmuma pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi”, Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumu Nr.449  „Par
Cēsu novada pašvaldības komisiju darījumiem ar lauksaimniecības zemi” (prot. Nr. 16,25.p.) un ievērojot Cēsu novada
domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 18.12.2014. (prot. Nr.17) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
14 balsīm – par (G.Grosbergs, L.Krastiņa, M.Malcenieks, A.Malkavs, I.Lāce, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Melbārdis,
A.Bimbirulis, M.Sestulis, T.Jaunzemis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, I.Timermanis), pret – nav,atturas–nav,nolemj:  
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
30.12.2014.                                                                     
                                Nr.57
 
Cēsu novada pašvaldības komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi
nolikums
 
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1pantu, 30.panta otro daļu, 30.1pantu
 
 
I Vispārējie jautājumi
 
1.    Nolikums nosaka Cēsu novada pašvaldības komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi  (turpmāk – komisija)

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/479_skolas_nolikums.pdf
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kompetenci, komisijas locekļu tiesības un pienākumus, komisijas darba organizāciju.
2.    Komisija ir Cēsu novada domes izveidota komisija, kas izskata Cēsu novada pašvaldībā saņemtos iesniegumus par
darījumiem ar lauksaimniecības zemi  Cēsu novadā.
3.    Komisija darbojas atbilstoši likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un no tā izrietošo normatīvo aktu
prasībām.
4.    Komisija sarakstē izmanto Cēsu novada domes priekšsēdētāja apstiprinātu komisijas veidlapu.
5.    Komisijas pieņemtos lēmumus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā
var apstrīdēt iesniedzot attiecīgu iesniegumu Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
II Komisijas kompetence, komisijas locekļu tiesības, pienākumi un atbildība
6.        Komisijas kompetence noteikta likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un no tā izrietošajos
normatīvajos aktos.
7.        Komisijai, papildus normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei, ir šādas tiesības un pienākumi:
7.1. iepazīties ar iesniegtajiem dokumentiem, saņemt iesaistīto personu  paskaidrojumus, uzklausīt  iesniedzēja viedokli;
7.2. pieprasīt no citām Cēsu novada pašvaldības amatpersonām, darbiniekiem, komisijām, iestādēm, struktūrvienībām
atzinumu  vai papildus informāciju;
7.3. pieaicināt komisijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām speciālistus un ekspertus;
7.4. patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
7.5. publiskot informāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, termiņā un apmērā.
7.6. citas tiesības, kas izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.        Komisijas locekļi atbild par:
8.1. par pieņemto lēmumu, veikto vai neveikto darbību atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem;
8.2. par ierobežotas informācijas neizplatīšanu;
8.3. par komisijas darbā izmantotajiem materiāliem, inventāru un dokumentiem.
 
      III  Komisijas sastāvs un darbība organizācija
 
9.        Komisijas sastāvu, komisijas priekšsēdētāju un komisijas vietnieku apstiprina   Cēsu novada dome (
turpmāk – Dome).
10.    Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
11.    Komisijas priekšsēdētājs:
11.1.   plāno un organizē komisijas darbu un sadarbību ar citām valsts un pašvaldību institūcijām;
11.2.   koordinē komisijas kompetencē esošo lēmumu, t.sk., Cēsu novada domes, sagatavošanu un pieņemšanu;
11.3.   komisijas sekretāres prombūtnes laikā komisijas priekšsēdētājs ieceļ sekretāra pienākumu izpildītāju;
11.4.   paraksta komisijas lēmumus;
12.    Komisijas sekretāre:
12.1.  uzaicina komisijas locekļus un pieaicinātās personas  uz komisijas sēdi;
12.2.  kārto komisijas lietvedību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
12.3.  protokolē komisijas sēdes un sagatavo komisijas pieņemto lēmumu atvasinājumus izsniegšanai;
12.4.  veic citus uzdevumus komisijas darbības nodrošināšanai.
13.     Komisijas locekļi:
13.1.   piedalās komisijas sēdēs, izsaka viedokli, piedalās koleģiālu lēmumu pieņemšanā;
13.2.   iesniedz priekšlikumus komisijas darba uzlabošanai.
14.    Komisija jautājumus izskata komisijas sēdēs. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc iesnieguma saņemšanas.
15.    Komisija lieto ar Ministru kabineta „Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi”
noteiktās iesniegumu veidlapas.
16.    Iesniegumi tiek izskatīti un lēmumi tiek pieņemti termiņos, kurus nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie
normatīvie akti.
17.    Komisijas lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu. Iesniegumu izskatīšana var notikt, ja piedalās vairāk nekā
puse no komisijas locekļiem. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
18.    Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs un attiecīgās
sēdes sekretārs. Komisijas sēdes ir atklātas. Komisijas  lēmumu pieņemšana notiek, koleģiāli apspriežoties, slēgtā sēdes
daļā.
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19.    Komisijas locekļi sēdes laikā var rakstveidā iesniegt atsevišķās domas kādā jautājumā un tās tiks pievienotas
attiecīgās komisijas sēdes protokolam. Komisijas locekļiem ir tiesības iepazīties ar attiecīgās komisijas sēdes protokolu un
piecu darba dienu laikā no attiecīgās komisijas sēdes rakstveidā komisijas priekšsēdētājam iesniegt precizējumus vai
piezīmes (ja tādas ir) par iepriekšējās komisijas sēdes gaitas, neprecīzu viedokļu atspoguļošanu komisijas sēdes
protokolā, u.tml. 
20.    Pēc Cēsu novada domes pieprasījuma komisija sniedz pārskatu par savu darbību un uzdevumu izpildi.
21.    Dokumentācija, kas saistīta ar komisijas darbu, glabājas Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē.
 

Lēmums Nr. 481 Par priekšfinansējumu projektam „Next Stop – Luck” („Nākamā
pietura – Veiksme)

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās sadaļas 19.punktu un 31.01.2014. noslēgto līgumu Nr.
LV-21-52-2013-R3 ar Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru par projektu „Next Stop – Luck” („Nākamā Pietura –
Veiksme”), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 18.12.2014. atzinumam (prot.Nr.16)  un
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2014. atzinumam (prot.Nr.17), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14
balsīm – par (G.Grosbergs, L.Krastiņa, M.Malcenieks, A.Malkavs, I.Lāce, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Melbārdis, A.Bimbirulis,
M.Sestulis, T.Jaunzemis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:  
1.      Atļaut Cēsu Bērnu un jauniešu centram no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt projekta „Next Stop – Luck”
(„Nākamā pietura – Veiksme” -  līgums Nr. LV-21-52-2013-R3 -  brīvprātīgā jaunieša uzņemšana no Itālijas) 
priekšfinansējuma daļu 1596,30 EUR (viens tūkstotis, pieci simti deviņdesmit seši eiro, 30 centi).
2.      Uzdot Cēsu Bērnu un jauniešu centram finansējumu atmaksāt iestādes uzturēšanas izdevumos 5 (piecu) darba
dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas.
3.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktorei.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.  
 

Lēmums Nr. 482 Grozījumi Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.37 „Par 
Bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta
apstiprināšanu”

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
       Pamatojoties uz Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores 15.12.2014. iesniegumu  Nr.1-12/43 (reģistrēts Cēsu
novada pašvaldībā 17.12.2014. Nr.6/4240), uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  ievērojot Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 18.12.2014. atzinumu (protokols  Nr.16) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas  23.12.2014. atzinumu (protokols Nr.17),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(G.Grosbergs, L.Krastiņa, M.Malcenieks, A.Malkavs, I.Lāce, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis,
T.Jaunzemis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:  
1. Izdarīt Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.37 „Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku
amata vienību saraksta apstiprināšanu”  šādus grozījumus:
        likvidēt amatu vienību -  garderobists – 0.5 slodzes (kods pēc profesiju klasifikatora    9629 03) ar
01.01.2015.
 
2.Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktorei.
 
 
 
 



7. no 26

Lēmums Nr. 483 Par grozījumiem  Bērnu un jauniešu centra pedagoģisko
darbinieku amata vienību skaitā

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
    Pamatojoties uz Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores 15.12.2014. iesniegumu  Nr.1-12/43 (reģistrēts Cēsu
novada pašvaldībā 17.12.2014. Nr.6/4240), uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 18.12.2014. atzinumu (protokols  Nr.16) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas  23.12.2014. atzinumu (protokols Nr.17), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(G.Grosbergs, L.Krastiņa, M.Malcenieks, A.Malkavs, I.Lāce, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis,
T.Jaunzemis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1. Izveidot papildus amata vienību  –  interešu izglītības skolotājs - 0.428 slodzes (kods pēc profesiju klasifikatora 2359
06) . ar 01.01.2015.
 
2.Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktorei.
 
 

Lēmums Nr. 484 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai, 
profesionālajai izglītībai

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
        Pamatojoties uz  likumu „Par valsts budžetu 2015. gadam” 6. 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
23.12.2014.(prot.Nr.17)  atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (G.Grosbergs, L.Krastiņa,
M.Malcenieks, A.Malkavs, I.Lāce, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, T.Jaunzemis, I.Suija-
Markova, U.Lencbergs, I.Timermanis), 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 EUR 2 359 224.00,  (divi miljoni trīs simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit četri
euro 00 centi) sadalīt:

Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija
I-VIII
EUR

tajā skaitā
kvalitātes pakāpēm

1.1. Draudzīgā Aicinājuma  Cēsu Valsts
ģimnāzija

307 912.00 22 584.00

1.2. Cēsu Valsts ģimnāzija 387 960.00 30 868.00
  1.3. Cēsu 2. vidusskola 227 928.00 12 863.00
1.4. Cēsu pilsētas pamatskola 338 976.00 16 640.00
1.5. Cēsu 1. pamatskola 332 488.00 15 513.00
1.6. Cēsu 2. pamatskola 292 144.00 18 598.00
1.7. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 167 624.00 10 965.00
1.8. Līvu pamatskola 70 592.00 5 517.00
1.9. Rāmuļu pamatskola 73 768.00 2 828.00
1.10. Cēsu Profesionālā vidusskola 159 832.00 5 928.00
 PAVISAM 2 359 224.00 142 304.00
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2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2015.gada 31.augustam.
 
3.Uzdot DACVģimnāzijai (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 (direktors 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. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.
 

Lēmums Nr. 485 Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
           Pamatojoties uz likumu „Par Valsts budžetu 2015. gadam”, 9.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 23.12.2014.(prot.Nr.17) 
atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (G.Grosbergs, L.Krastiņa, M.Malcenieks, A.Malkavs,
I.Lāce, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, T.Jaunzemis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs,
I.Timermanis), 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  EUR  165 720.00 (viens simts
sešdesmit pieci tūkstoši septiņi simti divdesmit euro 00 centi)) sadalīt:

Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija
I-VIII
EUR

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm

1.1. Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestāde 14 344.00 0.00
1.2. Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestāde 35 640.00 1 726.00
1.3. Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestāde 36 896.00 2 116.00
1.4. Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestāde 44 880.00 2 279.00
1.5. Cēsu 2. pamatskola 16 960.00 0.00
1.6. Līvu pamatskola  7 984.00 1 026.00
1.7. Rāmuļu pamatskola 5 104.00 325.00
1.8. Cēsu bērnu un jauniešu centrs 3 912.00 0.00
 PAVISAM 165 720.00 7 472.00

 
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2015gada 31. augustam.
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. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.
 

Lēmums Nr. 486 Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
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        Pamatojoties uz likumu „Par Valsts budžetu 2015. gadam”, 7.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām- interešu
izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām”, Cēsu novada domes Interešu  izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas
28.08.2014. (prot.Nr.1)lēmumu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2014..(prot.Nr.17), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (G.Grosbergs, L.Krastiņa, M.Malcenieks, A.Malkavs, I.Lāce, M.Niklass,
J.Rozenbergs, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, T.Jaunzemis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, I.Timermanis), pret – nav,
atturas – nav,  nolemj:
 
1. Mērķdotāciju pašvaldībām- interešu izglītības programmu un sporta skolu  pedagogu daļējai darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 90 092.00,00(deviņdesmit tūkstoši deviņdesmit divi euro 00 centi)
sadalīt sekojoši:
 

  Mērķdotācija
I-VIII
EUR

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm

1.1. Cēsu bērnu un jauniešu centrs 81 496.00 7280.00
1.2. EUR 8596.00 (astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit seši euro) tarificēt pie vispārizglītojošām skolām interešu
izglītības programmu realizācijai:

Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija
I-VIII
EUR

tajā skaitā
kvalitātes pakāpēm

1.2.1. Draudzīgā Aicinājuma  Cēsu Valsts
ģimnāzija

1 192.00  
78.00

1.2.2. Cēsu Valsts ģimnāzija 1 465.00 108.00
1.2.3. Cēsu pilsētas pamatskola 1 856.00 78.00
1.2.4 Cēsu 1. pamatskola 1 377.00 0.00
1.2.5. Cēsu 2. pamatskola 1 480.00 88.00
1.2.6. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 913.00 0.00
1.2.7. Rāmuļu pamatskola 313.00 0.00
 KOPĀ 8 596.00 352.00

 
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2015. gada 31. augustam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.
 

Lēmums Nr. 487 Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
           Pamatojoties uz likumu „Par Valsts budžetu 2015. gadam”, 8.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
23.12.2014.(prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (G.Grosbergs, L.Krastiņa,
M.Malcenieks, A.Malkavs, I.Lāce, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, T.Jaunzemis, I.Suija-
Markova, U.Lencbergs, I.Timermanis), 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 EUR 1 224 992.00  (viens miljons divi simti divdesmit četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit
divi euro 00 centi) sadalīt:
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 Pedagogu d/a
un VSAOI

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm

Uzturēšanas
izdevumi

KOPĀ
EUR

Cēsu pirmsskolas izglītības
iestāde „Pīlādzītis”

 
160 656.00

 
10 584.00

 
182 696.00

 
343 352.00

Cēsu internātpamatskola-
rehabilitācijas centrs

 
457 480.00

 
12 288.00

 
424 160.00

 
881 640.00

PAVISAM 618 136.00 22 872.00 606 856.00 1 224 992.00
                                                           
 
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2015. gada 31.augustam.
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.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.
 

Lēmums Nr. 488 Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
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
18.12.2014.(prot.Nr.16) atzinumam un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2014. (prot.Nr.17) atzinumam, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (G.Grosbergs, L.Krastiņa, M.Malcenieks, A.Malkavs, I.Lāce, M.Niklass,
J.Rozenbergs, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, T.Jaunzemis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, I.Timermanis), pret –
nav,atturas–nav,nolemj:  
1.      Cēsu pilsētas Sporta skolā izveidot amata vienību „sporta treneris izglītības iestādē” 8,857 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. 4,00 likmes tiek finansētas no Cēsu  novada pašvaldības budžeta;
2.2. 1,143 likmes tiek finansētas no Pārgaujas novada pašvaldības budžeta;
2.3.1,429 likmes tiek finansētas no Vecpiebalgas novada pašvaldības budžeta; 2.4. 0,429 likmes tiek finansētas no Amatas
novada pašvaldības budžeta;
2.5. 1,856 likmes tiek finansētas no Priekuļu novada pašvaldības budžeta.
3. Lēmums ir spēkā no  01.01.2015. – 31.08.2015.
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 489 Par Cēsu novada domes 30.12.2014.saistošo noteikumu Nr. 21
„Grozījumi Cēsu novada domes 18.07.2013.saistošajos noteikumos Nr.18 „ Cēsu
novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 23. un 24.pantu un saskaņā
ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2014.atzinumu (prot.Nr. 17), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14
balsīm – par (G.Grosbergs, L.Krastiņa, M.Malcenieks, A.Malkavs, I.Lāce, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Melbārdis, A.Bimbirulis,
M.Sestulis, T.Jaunzemis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav,nolemj:  
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Apstiprināt Cēsu novada domes 30.12.2014.saistošos noteikumus Nr. 21  „Grozījumi Cēsu novada domes 18.07.2013.
saistošajos noteikumos Nr.18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums”” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
30.12.2014.
                                                                           
                         Nr. 21
Grozījumi Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.18
„ Cēsu novada pašvaldības nolikums”
 
Izdoti saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
 
1.1.Izdarīt Cēsu novada domes 18.07.2013.saistošajos noteikumos Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” (prot.Nr. 11,
20.punkts) šādus grozījumus:
 
1.1.   Svītrot 20.3.apakšpunktu;
 
1.2.   Svītrot 22.18.apakšpunktu;
 
1.3.   Izteikt 22.26.apkašpunktu šādā redakcijā:
        ‘’22.26. Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija’’;
 
1.4.   Papildināt 22.punkta ar 22.33.apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’22.33. Cēsu novada medību koordinācijas komisija’’;
 
1.5.   Papildināt 22.punktu ar 22.34.apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’22.34. Cēsu novada pašvaldības komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi’’;
 
1.6.   Papildināt ar 29.1punktu šādā redakcijā:
‘’29.1 Atbilstoši Civilprocesa likuma 82.panta septītajai daļai Cēsu novada pašvaldību kasācijas instances tiesā pārstāv
pašvaldības darbinieks uz Domes priekšsēdētāja, Domes priekšsēdētāja vietnieka vai pašvaldības iestādes vadītāja
izdotas pilnvaras pamata.’’;
 
1.7.   Izteikt 34.10.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’34.10.6. nekustamā īpašuma atsavināšanas līgumus un līgumus par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai
aprobežojumiem (t.sk., servitūtiem)’’;
 
1.8.   Izteikt 34.10.11.apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’34.10.11. līgumus, kuri nav citas Cēsu novada pašvaldības amatpersonas kompetencē, vai atbilstoši Domes lēmumam’’;
 
1.9.   Papildināt 34.punktu ar 34.15.1punktu šādā redakcijā:
‘’34.15.1 izdod rīkojumu par izglītības programmu īstenošanu  Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs  un
pirmsskolas vecuma bērnu grupās (darba laiks un grafiks) vasaras mēnešos’’;
 
1.10.                  Papildināt ar 123.1punktu šādā redakcijā:
‘’123.1 Atļauju nodot Cēsu novada pašvaldības kustamo mantu citai publiskai personai īpašumā vai lietošanā bez
atlīdzības dod Domes priekšsēdētājs.’’
 
2.      Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
 
Pielikums
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Cēsu novada domes 30.12.2014.saistošo noteikumu Nr. 21 „Grozījumi Cēsu novada domes 18.07.2013.saistošajos
noteikumos Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
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Saistošo noteikumu
projekta  nepieciešamības
raksturojums

Cēsu novada domes 18.07.2013.saistošo noteikumu Nr. 18
‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’ 22.26.apakšpunktā ir
minēts, ka Cēsu novada dome ir izveidojusi Komisiju interešu
izglītības programmu izvērtēšanai, savukārt, saskaņā ar Cēsu
novada domes 28.07.2011.lēmumu Nr. 411 komisijas
nosaukums ir Interešu izglītības programmu izvērtēšanas
komisija, līdz ar to Cēsu novada pašvaldības nolikumā
nepieciešams precizēt minētās komisijas nosaukumu.
Nepieciešams veikt izmaiņas Cēsu novada pašvaldības nolikumā
minēto pastāvīgo komisiju sarakstā, jo Cēsu novada dome
30.10.2014.pieņēmusi lēmumu Nr. 412 ‘’Par Cēsu novada
medību koordinācijas komisiju’’ (prot. Nr. 15, 3.punkts),
20.11.2014. - lēmumu Nr. 449 ‘’Par Cēsu novada pašvaldības
komisiju darījumiem ar lauksaimniecības darījumiem ar
lauksaimniecības zemi’’ (prot. Nr. 16, 25.punkts) un lēmumu Nr.
434 ‘’Par Cēsu novada domes 01.07.2009.lēmumu Nr. 44 ‘’Par
komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā’’ atzīšanu par spēku
zaudējušu’’ (prot. Nr. 16, 10.punkts).
No nolikuma 20.punktā noteikto biedrību un nodibinājumu
saraksta nepieciešams izslēgt Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameru, jo Cēsu novada pašvaldība vairs nav tās
biedrs.
2014.gada 4.janvārī stājies spēkā likums "Grozījumi
Civilprocesa likumā", kura 7.pantā noteikts, ka Civilprocesa
likuma 82.pants tiek papildināts ar septīto daļu, kas nosaka, ka
juridisko personu lietas kasācijas instances tiesā ved to
amatpersonas, kas darbojas likumā, statūtos vai nolikumā
piešķirto pilnvaru ietvaros, vai arī tās tiek vestas ar advokāta
starpniecību. Lai Cēsu novada pašvaldības darbinieki arī
turpmāk būtu tiesīgi pārstāvēt Cēsu novada pašvaldību tiesas
sēdēs kasācijas instancē, nepieciešams Cēsu novada
pašvaldības nolikumu papildināt ar normu, kurā Cēsu pilsētas
pašvaldības darbiniekiem tiktu piešķirtas pilnvaras minētajai
pārstāvībai.
Šobrīd nav noteikts, kura amatpersona paraksta līgumus
saskaņā ar kuriem tiek nodibināti nekustamā īpašuma
aprobežojumi vai apgrūtinājumi (t.sk., servitūti), līdz ar to
nepieciešams papildināt domes priekšsēdētāja kompetenci,
tāpat nepieciešams noteikt, ka tos līgumus, kurus nav tiesīgs
parakstīt kāda cita pašvaldības amatpersona, paraksta domes
priekšsēdētājs.
Katru gadu Cēsu novada dome pieņem lēmumu par izglītības
programmu īstenošanu  Cēsu novada pirmsskolas izglītības
iestādēs  un pirmsskolas vecuma bērnu grupās (darba laiks un
grafiks) vasaras mēnešos, t.i., jūnijā, jūlijā, augustā. Šāds
lēmums ir iestāžu darba organizācijas jautājums un neietilpst
domes ekskluzīvā kompetencē. Lai mazinātu administratīvo
slogu un nodrošinātu operatīvāku iestāžu darbību, šādu lēmumu
pieņemšanu nepieciešams deleģēt domes priekšsēdētājam,
kura pakļautībā atrodas izglītības iestādes.
Šobrīd lēmumus par Cēsu novada pašvaldības kustamās mantas
nodošanu bez atlīdzības citai publiskai personai (valstij  vai
atvasinātai publiskai personai) īpašumā vai lietošanā pieņem
Cēsu novada dome. Saskaņā ar Publiskas personas
atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu  atļauju atsavināt
atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta
institūcija.  Lai mazinātu administratīvo slogu un veicinātu
lēmumu ātrāku pieņemšanu, nepieciešams noteikt, ka minētos
lēmumus pieņem domes priekšsēdētājs. 

http://likumi.lv/doc.php?id=50500
http://likumi.lv/doc.php?id=50500#p7
http://likumi.lv/doc.php?id=50500
http://likumi.lv/doc.php?id=50500
http://likumi.lv/doc.php?id=50500#p82
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Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Svītrots 20.3.apakšpunkts, izslēdzot no biedrību saraksta
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.
No Cēsu novada pašvaldības pastāvīgo komisiju saraksta tiek
svītrota Būvju ekspluatācijā pieņemšanas komisija.
22.26.apakšpunktā tiek precizēts komisijas nosaukums -
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija.
22.33.apakšpunkts papildina pašvaldības pastāvīgo komisiju
sarakstu, ietverot tajā Cēsu novada medību koordinācijas
komisiju.
22.34.apakšpunkts pašvaldības pastāvīgo komisiju sarakstu,
ietverot tajā Cēsu novada pašvaldības komisiju darījumiem ar
lauksaimniecības zemi.
29.1 punktā noteikts, ka atbilstoši Civilprocesa likuma 82.panta
septītajai daļai Cēsu novada pašvaldību kasācijas instances
tiesā pārstāv  pašvaldības darbinieks uz Domes priekšsēdētāja,
Domes priekšsēdētāja vietnieka vai pašvaldības iestādes
vadītāja izdotas pilnvaras pamata.
34.10.6.apakšpunktā papildus ietverts, ka domes priekšsēdētājs
paraksta līgumus par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai
aprobežojumiem (t.sk., servitūti).
34.10.11.apakšpunktā papildus ietverts, ka tos līgumus, kuri nav
kādas citas pašvaldības amatpersonas kompetencē, paraksta
domes priekšsēdētājs.
 Ar 34.151.apakšpunktu papildināta domes priekšsēdētāja
kompetence, deleģējot izdot rīkojumus par izglītības programmu
īstenošanu  Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs  un
pirmsskolas vecuma bērnu grupās (darba laiks un grafiks)
vasaras mēnešos.
123.1punktā noteikts, ka atļauju nodot bez atlīdzības Cēsu
novada pašvaldības kustamo mantu citai publiskai personai
īpašumā vai lietošanā dod Domes priekšsēdētājs.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības
budžetu

Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām 

Nav

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā
ar  saistošo noteikumu
projektu

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

Lēmums Nr. 490 Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
 

http://www.cesis.lv/
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Lēmums Nr. 491 Grozījumi Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmumā Nr.294 “Par
ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību”

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Ievērojot likumus "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un "Par budžetu un finanšu vadību",
Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmumu Nr.810 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu”,
saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Valsts pārvaldes likuma 72.un 73.pantu, ievērojot
Euro ieviešanas kārtības likuma 4.panta pirmo daļu un 27.12.2005.Ministru kabineta noteikumus Nr.1031 “Noteikumi par
budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas
23.12.2014. (prot. Nr.17) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (G.Grosbergs, L.Krastiņa,
M.Malcenieks, A.Malkavs, I.Lāce, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, T.Jaunzemis, I.Suija-
Markova, U.Lencbergs, I.Timermanis),pret–nav,atturas–nav,nolemj:  
1.    Izdarīt Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmumā Nr.294 “Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas
kārtību” šādus grozījumus:
1.1.   aizstāt pielikuma 6.punktā vārdu un skaitli “Ls 3000” ar skaitli un vārdu “100 euro”;
1.2.   aizstāt pielikuma 9.punktā skaitli un vārdu “3000 latus” ar skaitli un vārdu “3000 euro”;
1.3.   aizstāt pielikuma 11.punktā skaitli un vārdu “150 latiem” ar skaitli un vārdu “213 euro”;
1.4.   svītrot pielikuma 21.punktā vārdu “iekšējais”.
2.    Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 492 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz Darba likuma 31. panta pirmo daļu un 78. panta trešo daļu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada pašvaldības 09.08.2013.
rīkojumu Nr.1-14/351 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „Debitoru
uzskaite” 4.14. apakšpunktu, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. lēmumu Nr.241 ”Par pašvaldības aģentūras „Cēsu
rajona slimnīca” reorganizācijas uzsākšanu”. Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo pagājis
parāda piedziņas iespējamības termiņš izslēdz no uzskaites, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2014.
atzinumu (protokols Nr.17), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (G.Grosbergs, L.Krastiņa, M.Malcenieks,
A.Malkavs, I.Lāce, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, T.Jaunzemis, I.Suija-Markova,
U.Lencbergs, I.Timermanis),pret–nav,atturas–nav,nolemj:  
1.Dzēst XX debitoru parādu 193.57 EUR (viens simts deviņdesmit trīs euro un 57 centi), uzkrājumus 154.85 EUR (viens
simts piecdesmit četri euro un 85 centi) par pārmaksātā atvaļinājuma atmaksu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 493 Par Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmuma Nr.607 „Par
kārtību, kādā samazina ilgtermiņa ieguldījumu vērtību” atzīšanu par spēku
zaudējušu

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
            Ievērojot likumu ”Par grāmatvedību”, Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumus Nr.585 „Noteikumi par
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumus Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
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iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 1. punktu, 73. panta
pirmās daļas 4. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2014. (prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (G.Grosbergs, L.Krastiņa, M.Malcenieks, A.Malkavs, I.Lāce, M.Niklass,
J.Rozenbergs, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, T.Jaunzemis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, I.Timermanis), pret – nav,
atturas – nav,nolemj:  

Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju apstiprināt kārtību ”Cēsu novada pašvaldības un tās padotības1.
iestāžu kārtībā, kādā samazina ilgtermiņa ieguldījumu vērtību”.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmumu Nr.607 „Par kārtību, kādā samazina ilgtermiņa2.
ieguldījumu vērtību”.

 

Lēmums Nr. 494 Par Cēsu pilsētas domes 22.07.2004. lēmuma „Par zemes
gabala nomu Vaļņu ielā 3A, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu un zemes
nomas līguma Nr.2-7-100/2004 izbeigšanu pirms termiņa

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
        Cēsu novada pašvaldībā saņemts Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” (līdz
31.12.2013. saukta Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Hipotēku un zemes banka”), juridiskā adrese Doma laukums 4, Rīga,
09.12.2014. iesniegums  Nr.2.10.13/251 (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts 12.12.2014., reģ.Nr.7/4746), ar kuru VAS
„Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” paziņo, ka pamatojoties uz 20.08.2004. zemes nomas līguma
Nr.2-7-100/2004 6.4.punktu ar 09.02.2015. pārtrauc zemes nomas līgumu par zemes gabalu Vaļņu ielā 3A, Cēsīs, Cēsu
novadā.
        Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 22.07.2004. lēmumu „Par zemes gabala nomu Vaļņu ielā 3A, Cēsīs”
(prot.Nr.16, 7.p.), starp Cēsu pilsētas domi kā Iznomātāju un akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” kā
Nomnieku 20.08.2004. noslēgts zemes nomas līgums Nr.2-7-100/2004, turpmāk – Līgums, par zemes gabalu Vaļņu ielā
3A, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 005 2325) līdz 01.08.2019. Saskaņā ar Līguma 6.4.punktu Nomniekam ir
tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa, iepriekš divus mēnešus par to rakstveidā brīdinot Iznomātāju.
      Izskatot VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” iesniegumu, ņemot vērā to, ka Līguma darbības laikā
Nomnieks nav zemes gabalam izdarījis kaitējumu un to nav apgrūtinājis ar jaunām lietu tiesībām, vadoties no Civillikuma
1864. un 1865. panta, pamatojoties uz Līguma 6.4.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijas 16.12.2014. priekšlikumu (prot.Nr.48) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2014. atzinumu
(prot.Nr.17), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (G.Grosbergs, L.Krastiņa, M.Malcenieks, A.Malkavs,
I.Lāce, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, T.Jaunzemis, I.Suija-Markova,
U.Lencbergs,I.Timermanis),pret–nav,atturas–nav,nolemj:  

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 22.07.2004. lēmumu „Par zemes gabala nomu Vaļņu ielā 3A, Cēsīs”1.
(prot.Nr.16, 7.p.).
Piekrist ar 09.02.2015. izbeigt pirms termiņa zemes nomas līgumu Nr.2-7-100/2004, kas 20.08.2004. noslēgts2.
starp Cēsu pilsētas domi (pēc administratīvi teritoriālās reformas - Cēsu novada pašvaldība) un akciju sabiedrību
„Latvijas Hipotēku un zemes banka” (tagad - Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Attīstības finanšu institūcija
Altum”), reģistrācijas Nr.40003132437, juridiskā adrese Doma laukums 4, Rīga, LV-1977, par zemes gabalu Vaļņu
ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra apzīmējums 4201 005 2325).

3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot
atcēlēja līgumu.

Lēmums stājas spēkā ar 09.02.2015.1.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.2.
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Lēmums Nr. 495 Par precizējumiem Cēsu novada domes 20.11.2014. saistošajos
noteikumos Nr.20 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Cēsu novada dome 20.11.2014. apstiprināja Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.20 „Nodeva par būvatļaujas
saņemšanu”. Saistošie noteikumi vēl nav publicēti, līdz ar to nav stājušies spēkā.
Cēsu novada pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 04.12.2014. rakstu
Nr.18-6/10795 „Par saistošajiem noteikumiem” ar iepriekš minēto saistošo noteikumu izvērtējumu, kurā norādīti konkrēti
iebildumi pret šiem saistošajiem noteikumiem, kā arī lūgts tos precizēt un nodrošināt to atbilstību normatīvo aktu
prasībām.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu,  Ministru kabineta
03.02.2009. noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 180.punktu, saskaņā ar Ministru
kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15. un
16.1 punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2014. atzinumu ( prot. Nr.17),  Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 14 balsīm – par (G.Grosbergs, L.Krastiņa, M.Malcenieks, A.Malkavs, I.Lāce, M.Niklass, J.Rozenbergs,
A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, T.Jaunzemis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, I.Timermanis), pret – nav, atturas –
nav,nolemj:  
1.      Izteikt Cēsu novada domes 20.11.2014. saistošo noteikumu Nr.20 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”
normatīvo aktu, uz kā pamata izdoti saistošies noteikumi, uzskaitījumu šādā redakcijā „Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma „Par nodokļiem un  nodevām”12.panta pirmās daļas 10.punktu un
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”
16.1 punktu”.
 
2.      Izslēgt no Cēsu novada domes 20.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Nodeva par būvatļaujas
saņemšanu” 7.punktu.
 
                                                                            
                             

Lēmums Nr. 496 Par Cēsu novada domes 30.12.2014.saistošo noteikumu
Nr.22„Grozījumi Cēsu novada 23.01.2014..saistošajos noteikumos Nr.2 „ Par Cēsu
novada pašvaldības 2014.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 23.12.2014. atzinumu (protokols Nr. 17), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(G.Grosbergs, L.Krastiņa, M.Malcenieks, A.Malkavs, I.Lāce, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis,
T.Jaunzemis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, I.Timermanis),pret–nav,atturas–nav,nolemj:  
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 30.12.2014.saistošos noteikumus Nr.22  „Grozījumi Cēsu novada 23.01.2014.saistošajos
noteikumos Nr.2 “Par Cēsu novada pašvaldības 2014..gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums SAISTOŠIE NOTEIKUMI Cēsīs
30.12.2014.                                                                     
                                Nr.22
 
  Grozījumi Cēsu novada 23.01.2014.saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžetu  
  Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “  
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            Izdarīt Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2 „ Par Cēsu novada pašvaldības  2014.gada
budžetu” šādus grozījumus:
            1. Izteikt 1.,2.,3.,4. un 5.,punktu šādā redakcijā:
 
„1.    Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam ieņēmumos 23 807 910 euro  apmērā saskaņā
ar pielikumu Nr.1.
 
2.     Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam izdevumos 29 516 812 euro  apmērā saskaņā
ar pielikumu Nr.1.
 
3.   Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības speciālo budžetu 2014.gadam  ieņēmumos 953 658 un izdevumos 1 023 554
euro  apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2. un Cēsu novada pašvaldības saņemtos ziedojumus un dāvinājumus saskaņā ar
pielikumu Nr.3.
 
4.    Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.4.
 
5.    Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem.”
 
Pielikums – budžets
Pielikums - saistības
 

Lēmums Nr. 497 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr. 379 „Par
zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
         Cēsu novada pašvaldībā 15.12.2014. saņemts (reģ.Nr.7/4209) SIA „Rasmanis & Dankers”, juridiskā adrese
Priekuļu iela 18, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, iesniegums ar lūgumu pagarināt nomā nodotā zemes gabala Edvarda Treimaņa
– Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov., apbūves projekta izstrādes un iesniegšanas termiņu Cēsu novada Būvvaldē līdz
31.05.2015.
        Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumu Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa –
Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”, 02.01.2008. starp Cēsu pilsētas domi (pēc administratīvi teritoriālās reformas – Cēsu
novada pašvaldība) kā  Iznomātāju un SIA „Rasmanis & Dankers” kā Nomnieku noslēgts nomas līgums par zemes gabalu
Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 003 0904), 7755 m² platībā, birstošu būvmateriālu
uzglabāšanas un realizēšanas laukuma izveidošanai un ražošanas ēkas būvniecībai. Domes lēmumā un nomas līgumā
sākotnēji tika noteikti šādi zemes gabala apgūšanas termiņi: līdz 01.06.2008. izstrādāt un iesniegt Cēsu pilsētas Būvvaldē
akceptēšanai būvprojektu iznomātā zemes gabala apbūvei, līdz 01.09.2009. izbūvēt un nodot ekspluatācijā ēkas un būves
saskaņā ar akceptēto būvprojektu.
      Līdz šim brīdim iepriekš minētajā domes lēmumā un nomas līgumā ir veikti šādi grozījumi gan par projekta
iesniegšanas un saskaņošanas termiņiem, gan par būvju nodošanu ekspluatācijā:
        Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmums Nr.833 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā
Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu””;
        Cēsu pilsētas domes 19.06.2008. lēmums Nr.541 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija
lēmumā Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu””; 
        Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmums Nr.954„Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija
lēmumā Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu””;
         Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmums Nr.341 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā
Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu””;
         Cēsu novada domes 26.01.2012. lēmums Nr.29 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr.379
„Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu””;
         Cēsu novada domes 04.04.2013. lēmums Nr.140 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr.379

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/496_budzets.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/496_saistibas.pdf
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„Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu””.
   Ar Cēsu novada domes 04.04.2013. lēmumu Nr.140 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr.379 „Par
zemes gabala Edvarda Treimaņa - Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu””,  ir grozīts būvprojekta izstrādes un ēku nodošanas
ekspluatācijā termiņš, nosakot, ka Nomnieks līdz 31.12.2014. izstrādā un iesniedz Cēsu novada Būvvaldē akceptēšanai
būvprojektu nomā nodotā zemes gabala apbūvei un līdz 01.06.2017. nodod ekspluatācijā ēkas un būves. Pamatojoties uz
iepriekš minēto lēmumu, sagatavoti grozījumi 02.01.2008. zemes nomas līgumā.
         02.05.2013. SIA „Rasmanis & Dankers” izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.34 „Birstošo
būvmateriālu uzglabāšanas, tirdzniecības un būvgružu šķirošanas laukuma jaunbūve Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā
16, Cēsīs, Cēsu novadā”, kura derīguma termiņš ir līdz 25.04.2015. 
         Izskatot SIA „Rasmanis & Dankers” iesniegumu un ievērojot to, ka 02.05.2013. plānošanas un arhitektūras
uzdevums Nr.34 vēl ir spēkā, kā arī to, ka nomas līguma darbības termiņš ir līdz 31.12.2019., pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas 22.12.2014. priekšlikumu (prot.Nr.49) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2014. atzinumu
(prot.Nr.17), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (G.Grosbergs, L.Krastiņa, M.Malcenieks, A.Malkavs,
I.Lāce, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, T.Jaunzemis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs,
I.Timermanis),pret–nav,atturas–nav,nolemj:  
1.      Izdarīt Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16,
Cēsīs, nomu” grozījumus, izsakot 5.1.punktu šādā redakcijā:
           „5.1. līdz 31.05.2015. izstrādāt un iesniegt Cēsu novada Būvvaldē būvprojektu un saņemt būvatļauju
iznomātā zemes gabala apbūvei”.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot
grozījumus 02.01.2008. zemes gabala nomas līgumā Nr.2-7-1/2008.
3.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
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. 498 Par tehniskās dokumentācijas norakstīšanu

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Plānojot Cēsu pilsētas tranzītielas – Gaujas ielas – rekonstrukciju posmā no Pētera ielas līdz pilsētas robežai, 2011. gadā
Cēsu novada pašvaldība veica iepirkumus nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādei. 2013. un 2014. gadā tika
veikta rekonstrukcijas darbi Gaujas ielas posmam no Pētera ielas līdz Gaujas tiltam. Bez tam 2014. gadā Gaujas ielas
posmam no Gaujas tilta līdz pilsētas robežai tika veikti asfaltbetona segas dilumkārtas atjaunošanas darbi, kā rezultātā tā
daļa no izstrādātās tehniskās dokumentācijas, kas saistīta ar Gaujas ielas posma no Gaujas tilta līdz pilsētas robežai
rekonstrukciju ir zaudējusi savu aktualitāti.
Pamatojoties uz LR Ministru Kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 63. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2014.atzinumu (prot. Nr.17), 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (G.Grosbergs, L.Krastiņa, M.Malcenieks, A.Malkavs, I.Lāce,
M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, T.Jaunzemis, I.Suija-Markova,
U.Lencbergs,I.Timermanis),pret–nav,atturas–nav,nolemj:  
Norakstīt, attiecinot uz Cēsu novada pašvaldības izdevumiem un izslēdzot no ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanas
uzskaites 2014. gada bilancē, proporcionālu daļu no zemāk minētās tehniskās dokumentācijas, kas saistīta ar Gaujas
ielas, posmā no Gaujas tilta līdz Cēsu pilsētas robežai, Cēsīs, Cēsu novadā, rekonstrukciju:

Izpildītājs Līguma vai rēķina
Nr.

Īss darbības apraksts Kopējā
vērtība
(EUR)

Norakstāmā
vērtība
(EUR)
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VAS „Ceļu
satiksmes drošības
direkcija”

Rēķins
Nr. RF3190/11 no
27.10.2011.

Ceļu drošības audits
Gaujas ielai

1 420,62 671,20

AS „Ceļuprojekts” Līgums
Nr. 534/2011/2-16
no 29.09.2011. (reģ.
CNP AJN
11.10.2011.)

Tehniskais projekts
„Gaujas iela, posmā no
Pētera ielas līdz pilsētas
robežai, rekonstrukcija”

7 804,62 3 687,68

Kopā    4 358,88
 

Lēmums Nr. 499 Par atļauju organizēt totalizatoru un derības Pļavas ielā 5, Cēsīs,
Cēsu novadā

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
2014.gada 04.decembrī ir saņemts un reģistrēts (reģ. nr. 1-38/4127, Nr. E/115) SIA „Joker LTD” reģ. nr. 40003266078
iesniegums ar lūgumu Cēsu novada domei, izsniegt  atļauju par sporta totalizator un derību likmju pieņemšanas vietas
atvēršanu SIA „Joker LTD” piederošajā struktūrvienībā Pļava ielā 5.
Izvērtējot saņemto iesniegumu un domes rīcībā esošos materiālus, Cēsu novada dome konstatē turpmāko:
1. SIA „Joker LTD” iesniegumā norāda, ka:
a) atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir saņēmusi Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekcijas izsniegtu licenci Nr. TD – 13,  kura dod tiesības organizēt totalizatoru un derības uz nenoteiktu
laiku;
b) ir noslēgusi nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar nekustamā īpašuma Cēsīs, Pļavas ielā 5 īpašnieku SIA „Cēsu Klēts”,
reģ. nr. 40003621442 par telpu 206,6 m2 platībā, kas atrodas ēkā Pļavas ielā 5, Cēsīs, nomu spēļu zāļu, bāru vai
sabiedriskās ēdināšanas iekārtošanai;
c) Cēsu pilsētas dome jau iepriekš ir izsniegusi atļauju atvērt spēļu zāli un organizēt azartspēles minētajās telpās;
2. Cēsu pilsētas dome jau ir pieņēmusi lēmumu „Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Cēsīs, Pļavas ielā 5”, ar kuru atļāva
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Joker LTD” atvērt spēļu zāli un organizēt normatīvajos aktos paredzētās azartspēles
Pļavas ielā 5, Cēsīs.
3. Saskaņā ar Latvijas Republikas Azartspēļu un izložu likuma 42.panta ceturto daļu „pašvaldība atļauju atvērt kazino,
spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās
telpās izsniedz uz nenoteiktu laiku”.
4. Saskaņā ar Latvijas Republikas Azartspēļu un izložu likuma 42.panta pirmo daļu, lai saņemtu „atļauju atvērt kazino,
spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās
telpās, azartspēļu organizētājs iesniedz pašvaldībai iesniegumu, kuram pievieno:
1) azartspēļu organizēšanas licences apliecinātu kopiju;
2) dokumentus (to kopijas), kas apliecina īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli,
totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, un telpu īpašnieka rakstveida apliecinājumu par piekrišanu atvērt
kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās vai dokumentus (to kopijas),
kas pierāda iesniedzēja tiesības lietot telpas vai apliecina iespēju iegūt tiesības lietot telpas, kurās paredzēts atvērt
kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, kopā ar telpu īpašuma tiesības
apliecinošiem dokumentiem (to kopijām). Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas apliecina iespēju iegūt tiesības
lietot telpas, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt
kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās”;
3) sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Joker LTD” ir Latvijas Republikas Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekcijas 2014.gada 11.novembra izsniegta licence Nr. TD-13 azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai uz
nenoteiktu laiku; azartspēļu nosaukums: Totalizators un derības;
4) Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Pļavas ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, ir SIA „Cēsu Klēts” (reģ.nr. 40003621442).
5) 2010.gada 29.martā ir noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums un 2013.gada 05.martā Pārjaunojuma līgums par telpu
Pļavas ielas 5, nomu spēļu zāles - kazino un bāra ierīkošanai.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Azartspēļu un izložu likuma 42.panta piekto daļu „lēmumu par atļauju atvērt kazino, spēļu
zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās
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pašvaldība pieņem vai atsaka atļaujas izsniegšanu 45 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu un Latvijas Republikas
Azartspēļu un izložu likuma otro, trešo un piekto daļu, ņemot vērā to, ka SAI „Joker LTD” ir iesniegusi visus
nepieciešamos dokumentus pašvaldības atļaujas saņemšanai, ka adresē Pļavas ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, jau ir bijusi
izsniegta Cēsu pilsētas domes atļauja atvērt azartspēļu zāli un šī vieta neatrodas vietā, kurā atbilstoši Latvijas Republikas
Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrajai daļai nav atļauts organizēt azartspēles, un Cēsu novada pašvaldība uzskata,
ka totalizatora un derību organizēšana jau atvērtajā spēļu zālē Pļavas ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, neradīs būtisku Cēsu
novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības Attīstības
teritorijas plānošanas komisijas 23.12.2014. (prot.Nr.49) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2014.
(prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, M.Malcenieks, A.Malkavs,
I.Lāce, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, T.Jaunzemis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs,
I.Timermanis), pret – nav, atturas – 1 (L.Krastiņa), nolemj:  
Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Joker LTD” (vienotais reģistrācijas Nr.40003266078, juridiskā adrese: Katrīnas
iela 12, Rīga, LV-1010) organizēt totalizatoru un derības SIA „Joker LTD” struktūrvienībā Pļavas ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziskā persona – pēc deklarētās dzīves vietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās
adreses) viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

Lēmums Nr. 500 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
budžeta līdzekļu izmantošanu

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
2014.gada 19.decembrī mūžībā aizgājis Visvaldis Grāvītis. V.Grāvītis bija ilggadējs Cēsu mūzikas mākslas entuziasts,
daudzu vokālo ansambļu vadītājs, koncertmeistars un Imanta Kokara kora „Beverīna” ilggadējs dalībnieks. Cēsu
sabiedrībā labi pazīstamais V.Grāvītis bija nesavtīgs pilsētas kultūras un mūzikas dzīves veidotājs un attīstītājs. Ieguldot
sirdi un dvēseli Visvaldis Grāvītis Cēsu pilsētas vēsturē savu vārdu ierakstījis ar neskaitāmu izaudzināto mūzikas skolēnu
vārdiem, vadīto koncertu un pavadīto koru skaņām.
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot likumu
„Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”,  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumu” un ievērojot Cēsu novada domes 23.01.2014. saistošos noteikumus Nr.2 „Par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada
budžetu”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2014. atzinumam (prot.Nr.17), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 14 balsīm – par (G.Grosbergs, L.Krastiņa, M.Malcenieks, A.Malkavs, I.Lāce, M.Niklass, J.Rozenbergs,
A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, T.Jaunzemis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, I.Timermanis), pret – nav, atturas –
nav,nolemj:  
1.   V. Grāvīša bēru izdevumu segšanai  paredzēt līdz 400,00 EUR (četri simti euro) no Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests” budžeta.
2.    Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” .
3.    Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības revidentei.
 

Lēmums Nr. 501 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga 19.12.2014. iesniegumu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Darba samaksas noteikumu (apstiprināti ar Cēsu
novada domes 01.07.2009.  ārkārtas sēdes lēmumu nr. 11) 3.3.punktu, ņemot vērā  un Cēsu novada 18.07.2013. saistošo
noteikumu Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(G.Grosbergs, L.Krastiņa, M.Malcenieks, A.Malkavs, I.Lāce, M.Niklass, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, T.Jaunzemis,
I.Suija-Markova, U.Lencbergs, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, (J.Rozenbergs nepiedalās lēmuma pieņemšanā),
nolemj:
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1.             Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam atvaļinājumu 1(vienu) nedēļu no 
19.01.2015.  līdz 25.01.2015. (ieskaitot).
2.             Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga atvaļinājuma laikā Cēsu novada domes
priekšsēdētāja pienākumus veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks M.Malcenieks.
 

Lēmums Nr. 502 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
direktoru

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Ievērojot „Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likumu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 9.punktu un Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 4.apakšpunktu un 21.pantu, Cēsu novada domes
29.12.2009. lēmumu Nr. 626 „Par pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktora iecelšanu amatā”, Cēsu novada
domes Sociālo lietu komitejas 18.12.2014. atzinumu (protokols Nr.11) un Cēsu novada pašvaldības iestāžu un
izpilddirektora vērtēšanas komisijas 23.12.2014. atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(G.Grosbergs, L.Krastiņa, M.Malcenieks, A.Malkavs, I.Lāce, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis,
T.Jaunzemis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Atkārtoti iecelt Ivetu SIETIŅSONI par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
direktori, ar 2015.gada 15.janvāri uz 5 (pieciem) gadiem.
2.            Lēmuma izpildi uzdot  Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 503 Par kustamās mantas nodošanu turējumā

Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu,  Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta trešo daļu un 43.pantu, ievērojot 01.04.2014. starp Cēsu novada
pašvaldību un SIA Vidzemes koncertzāle noslēgto Deleģēšanas līgumu Nr.175/2014/2-20.1 un Cēsu novada domes
23.01.2014. saistošos noteikumus Nr.2 „Par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 14 balsīm – par (G.Grosbergs, L.Krastiņa, M.Malcenieks, A.Malkavs, I.Lāce, M.Niklass, J.Rozenbergs,
A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, T.Jaunzemis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.        Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, reģ.Nr.90000031048, nodot SIA Vidzemes koncertzāle,
reģ.Nr.44103089090, turējumā kustamo mantu (saskaņā ar pielikumiem), kuru kopējā sākotnējā bilances vērtība ir
 8008.03 EUR un 126 inventāra daudzuma vienības, profesionālās mākslas pieejamības veicināšanai, attīstībai un
kultūrizglītojošās  funkcijas veikšanai.
2.        Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un Finanšu  nodaļām.
3.        Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 
pielikums
 

Lēmums Nr. 504 Par Cēsu novada domes 30.12.2014.saistošo noteikumu Nr.23
„Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/pielikums_503.pdf
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Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas
kārtību”” apstiprināšanu

Ziņo: M. Niklass, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu un Ministru kabineta
27.05.2003. noteikumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtību un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu
komitejas 18.12.2014. atzinumam (protokols Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (G.Grosbergs,
L.Krastiņa, M.Malcenieks, A.Malkavs, I.Lāce, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, T.Jaunzemis,
I.Suija-Markova, U.Lencbergs, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
             Apstiprināt Cēsu novada domes 30.12.2014.saistošos noteikumus Nr.23 „Grozījumi Cēsu novada
domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas
un samaksas kārtību ””saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
30.12.2014.
                                                                            
                        Nr. 23
 
 
„Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”
 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
 likuma 3. panta otro un trešo daļu un Ministru kabineta
27.05.2003. noteikumu Nr. 275 „Sociālās
 aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
 samaksas kārtību un kārtība, kādā pakalpojuma
 izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu
 
 
Izdarīt Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” šādus grozījumus:
1.             izteikt 27. punktu šādā redakcijā:
„27. Psihologa pakalpojums ietver individuālās psihologa atbalsta konsultācijas (izņemot psihodiagnostiku), pašpalīdzības
un psiholoģiskā atbalsta grupu organizēšanu un vadīšanu.”;
2.       izteikt 27.1 punktu šādā redakcijā:
„27.1 Psihologa konsultācijas pēc Dienesta sociālā darbinieka izvērtējuma un lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma
nepieciešamību bez maksas tiek nodrošinātas Dienesta klientiem un vardarbībā cietušām sievietēm, kuru dzīvesvieta
deklarēta Cēsu novadā”;
3.       svītrot 27.2 punktu;
4.       izteikt 27.3 punktu šādā redakcijā:
„27.3 „Psihologa konsultācijas bez maksas tiek nodrošinātas SIA „Cēsu klīnika” Dzemdību nodaļā esošām jaundzimušo
mātēm pēc Dzemdību nodaļas speciālista pieprasījuma.”.
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes 30.12.2014.saistošo noteikumu Nr. 23
„Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo
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pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību””
  paskaidrojuma raksts
 

Pašreizējās situācijas
raksturojums

Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošie noteikumi Nr.23 „Par Cēsu
novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un
samaksas kārtību” (turpmāk – Saistošie noteikumi) līdztekus Cēsu novada
pašvaldības sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem noteic psihologa
pakalpojuma sniegšanas kārtību.

Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta būtība

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi precizēt Cēsu novada
pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests)
psihologa pakalpojuma saturu, saņēmēju loku un sniegšanas kārtību,
paredzot, ka psihologa pakalpojums saistošajos noteikumos paredzētajām
personu kategorijām tiek sniegts kā bezmaksas pakalpojums.

Īss Saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

Saskaņā ar šo saistošo noteikumu projektu:
1) Saistošo noteikumu 27. punktā tiek precizēts psihologa pakalpojuma
saturs un tiek noteikts, ka psihologa pakalpojums ietver individuālās
psihologa atbalsta konsultācijas (izņemot psihodiagnostiku),
pašpalīdzības un psiholoģiskā atbalsta grupu organizēšanu un vadīšanu;
2) Saistošo noteikumu 27.1 punktā tiek noteikts, ka Sociālais dienests
nodrošina bezmaksas psihologa konsultācijas pēc Dienesta sociālā
darbinieka izvērtējuma un lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma
nepieciešamību un šādas konsultācijas tiek sniegtas Sociālā dienesta
klientiem un vardarbībā cietušam sievietēm, kuru dzīvesvieta deklarēta
Cēsu novadā;
3)  tiek svītrots Saistošo noteikumu 27.2 punkts, kas noteic, ka psihologa
pakalpojums tiek sniegts par maksu atbilstoši Cēsu novada domes
apstiprinātajam cenrādim;
4)  Saistošo noteikumu 27.3 punktā tiek noteikts, ka psihologa
konsultācijas bez maksas tiek nodrošinātas SIA „Cēsu klīnika” Dzemdību
nodaļā esošām jaundzimušo mātēm, ja to pieprasa Dzemdību nodaļas
speciālists.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
pašvaldības budžetu

Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām 

Nav

 
 

Lēmums Nr. 505 Par Cēsu novada domes 30.12.2014.saistošo noteikumu Nr.24
„Grozījumi Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25 „ Cēsu
novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi””
apstiprināšanu

Ziņo: M. Niklass, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz Publisko aģentūra likuma 17. panta otro un ceturto daļu, atbilstoši Cēsu novada domes
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Sociālo lietu komitejas 18.12.2014. atzinumam (protokols Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(G.Grosbergs, L.Krastiņa, M.Malcenieks, A.Malkavs, I.Lāce, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, M.Sestulis,
T.Jaunzemis, I.Suija-Markova, U.Lencbergs, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
             Apstiprināt Cēsu novada domes 30.12.2014.saistošos noteikumus Nr.24 „Grozījumi Cēsu novada
domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas
pakalpojumi ””saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
30.12.2014.
                                                                            
                        Nr. 24
 
 
„Grozījumi Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais
dienests” maksas pakalpojumi””
 
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
17.panta otro un ceturto daļu
 
  Izdarīt Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais
dienests” maksas pakalpojumi ” šādus grozījumus:
 
1. svītrot 4. un 5. punktu;
2. svītrot pielikuma 1. punktu.
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes 30.12.2014.saistošo noteikumu Nr.24
„Grozījumi Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais
dienests” maksas pakalpojumi”” paskaidrojuma raksts
 

Pašreizējās situācijas
raksturojums

Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošie noteikumi Nr.25 „Cēsu novada
pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi”
(turpmāk – Saistošie noteikumi), cita starpā, noteic, ka viens no Cēsu
novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas
pakalpojumiem ir psihologa pakalpojums.

Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta būtība

Saistošajos noteikumos norādītas personu kategorijas, kam psihologa
pakalpojums piešķirams bez maksas un cenrādī norādīta psihologa
pakalpojuma cena. Ievērojot, ka turpmāk nav paredzēta psihologa
pakalpojuma kā Sociālā dienesta maksas pakalpojuma sniegšana un
ievērojot, ka Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.
23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtību” noteikta psihologa pakalpojuma
sniegšana bez maksas, izdarāmi grozījumi tajās Saistošo noteikumu
normās, kas attiecas uz psihologa pakalpojumu.

Īss saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

Saskaņā ar šo saistošo noteikumu projektu svītrojams Saistošo noteikumu
4. un 5. punkts par personu kategorijām, kam psihologa pakalpojums
nodrošināms bez maksas, un Saistošajos noteikumos ietvertā cenrāža 1.
punkts, kur noteikta psihologa pakalpojuma cena.
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Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
pašvaldības budžetu

Nav (2014. gadā Sociālā dienesta budžetā nebija ieņēmumu no psihologa
pakalpojuma sniegšanas).

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām 

Nav
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