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Lēmums Nr. 410 Par Cēsu novada domes 18.09.2014. lēmuma Nr. 378 „Par 
pasažieru autobusa SETRA S 213 UL izsoles atzīšanu par nenotikušu un tā
pārdošanu par brīvu cenu” atzīšanu par spēku zaudējušu un pasažieru autobusa
SETRA S 213 UL atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Ar Cēsu novada domes 18.09.2014. lēmumu Nr. 378 „Par  pasažieru autobusa SETRA S 213 UL izsoles atzīšanu par
nenotikušu un tā pārdošanu par brīvu cenu” (protokols Nr.13, 13.p.) atzīta par nenotikušu pasažieru autobusa SETRA S
213 UL ar valsts reģistrācijas Nr. HB 9082 un  šasijas Nr. WKK17700001017966, turpmāk arī – Transportlīdzeklis -,
2014.gada 28.augusta izsole, nolemts mainīt Transportlīdzekļa atsavināšanas veidu no atsavināšanas pārdodot izsolē uz
atsavināšanu pārdodot par brīvu cenu, kā arī apstiprināta Transportlīdzekļa  pārdošanas brīva cena 1500.00 EUR (viens
tūkstotis pieci simti euro, 00centi), t.sk. PVN. Paziņojums par Transportlīdzekļa  pārdošanu par brīvu cenu 1500.00 EUR
(viens tūkstotis pieci simti euro, 00centi), t.sk. PVN, ievietots pašvaldības mājaslapā www.cesis.lv (19.09.20914.).
Cēsu novada pašvaldībā saņemts:
- akciju sabiedrības „CATA” 02.09.2014. ar drošu elektronisku parakstu parakstīts iesniegums Nr. 01-2-386/01 (reģistrēts
ar Nr. 1-38/3159), ar kuru iesniedzējs apliecina gatavību iegādāties pašvaldībai piederošu autobusu SETRA S 213 UL ar
valsts reģistrācijas Nr. HB 9082 un  šasijas Nr. WKK17700001017966 par 1500 EUR, t.sk. PVN;
- elektroniskā pasta sūtījumā saņemts Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojuma portāla www.latvija.lv lietotāja XX,
21.09.2014. Priekšlikums Par autobusa iegādi (reģistrēts 22.09.2014. ar Nr. 7/3377), ar kuru iesniedzējs izsaka piedāvājumu
iegādāties Cēsu novada pašvaldībai piederošu autobusu Setra S 213 UL (valsts reģ. Nr. HB9082) par tā noteikto cenu;
- akciju sabiedrības „CATA” 23.10.2014. iesniegums Nr. 01-2-449/01 (reģistrēts 24.10.2014. ar Nr. 7/3738) Par autobusa
SETRA S 213 UL atsavināšanu, ar kuru iesniedzējs, atsaucoties uz sludinājumu Cēsu novada pašvaldības mājas lapā
www.cesis.lv, dara zināmu, ka vēlas iegādāties sludinājumā norādīto pasažieru autobusu SETRA S 213 UL, valsts
reģistrācijas Nr. HB 9082, šasijas Nr. WKK17700001017966, par EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi),
t.sk. PVN.    
Ievērojot iepriekš minēto, t.i., Transportlīdzekļa pārdošanai par brīvu cenu ir pieteikušās vairākas (divas)  personas,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.un 2.punktu, 7.panta pirmo daļu un otrās daļas 1.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta otro daļu,  6.panta otro un trešo daļu un
15.pantu, Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas: 25.09.2014. priekšlikumu (protokols
Nr.21),  09.10.2014.priekšlikumu (protokols Nr.22) un 28.10.2014. priekšlikumu (protokols Nr.23), un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 23.10.2014. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu novada dome,  atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par
(M.Malcenieks, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass, M.Sestulis, I.Lāce, I.Timermanis,
U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 18.09.2014. lēmumu Nr. 378 „Par  pasažieru autobusa SETRA S
213 UL izsoles atzīšanu par nenotikušu un tā pārdošanu par brīvu cenu” (protokols Nr.13, 13.p.).
2.      Atkārtoti nodot atsavināšanai pasažieru autobusu SETRA S 213 UL, valsts reģistrācijas Nr. HB 9082, šasijas Nr.
WKK17700001017966,  turpmāk arī – Transportlīdzeklis -, pārdodot to mutiskā izsolē.
3.      Apstiprināt Transportlīdzekļa  sākumcenu 1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00centi), t.sk. PVN.
4.      Apstiprināt Transportlīdzekļa izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
5.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes
 30.10.2014. lēmumam Nr. 410
(prot. Nr. 15, 1.p.)
 

http://www.cesis.lv
http://www.latvija.lv
http://www.cesis.lv
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Apstiprināti
ar Cēsu novada domes
30.10.2014. lēmumu Nr. 410
(prot. Nr. 15, 1.p.)
 
 
PASAŽIERU AUTOBUSA SETRA S 213 UL izsoles noteikumi         
 
1. vispārīgie noteikumi
 
1.1.Pasažieru autobusa SETRA S 213 UL, valsts reģistrācijas Nr. HB 9082, turpmāk tekstā – Transportlīdzeklis -, izsoles
noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Transportlīdzekļa izsole atbilstoši Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2. Transportlīdzekļa atsavināšanas veids – izsole.
1.3.Izsoli organizē Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.
1.4.Transportlīdzekļa izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 2014.gada 20.novembrī,
plkst. 13:00.
1.5. Transportlīdzekļa sākumcena tiek noteikta 1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00centi), t.sk. PVN.
1.6.Nodrošinājuma nauda – 10% no Transportlīdzekļa sākumcenas, t.i., 150.00 EUR (viens simts piecdesmit euro, 00 centi).
1.7.Nodrošinājuma nauda  iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr.
90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV - 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts:
LV51UNLA0004013130835.
1.8.Izsoles solis –50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi), t.sk. PVN.
1.9.Sludinājumi par Transportlīdzekļa izsoli publicējami Cēsu rajona laikrakstā « Druva » un internetā www.cesis.lv.
1.10.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      TRANSPORTLĪDZEKĻA raksturojums
2.1. Transportlīdzeklis:
2.1.1.marka, modelis: SETRA S 213 UL, valsts reģistrācijas Nr. HB 9082, šasijas Nr. WKK17700001017966, izlaiduma gads:
21.01.1994., krāsa: balta, spidometra stāvoklis: 676 490, nosaukums/tips – pasažieru autobuss, spēkā esoša TA līdz
23.07.2014.
2.2. Transportlīdzeklis ir Cēsu novada pašvaldības īpašums, saskaņā ar transporta līdzekļa reģistrācijas
       apliecību:
2.2.1. SETRA S 213 UL ar reģistrācijas apliecības Nr. AF 1140316.
2.3. Transportlīdzeklim netiek noteikts garantijas termiņš.
2.4. Transportlīdzekļa pārreģistrācijas un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs.
2.5. Transportlīdzekli var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 26104449, Aigars Ķerpe.
 
3. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1.      Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Transportlīdzekli un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. 3.2.      Lai persona varētu piedalīties izsolē, tai līdz 2014.gada
20.novembrim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 313.kabinetā jāreģistrējas un
jāiesniedz šādi dokumenti:  3.2.1.      juridiskai personai:
3.2.1.1. pārstāvja pilnvara (oriģināls) vai cits dokuments, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu;
3.2.1.2.rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz juridisko personu nav pasludināts maksātnespējas process,
nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu
vai darbības izbeigšanu;
3.2.1.3. statūtu noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.4. kvīts par nodrošinājuma naudas iemaksu.
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.2.2.      Fiziskai personai:
3.2.2.1.uzrāda personas apliecinošu dokumentu – pasi;
3.2.2.2.      rakstisks apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process;

http://www.cesis.lv
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3.2.2.3.      kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.
3.3.      Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku
reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas
adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta
apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4.      Persona netiek reģistrēta, ja:
3.4.1.      nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2.      vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3.      ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta.
 
4.      IZSOLES PROCESS
4.1.      Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem
un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
4.2.      Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3.      Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli
atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem
komisijas lēmumiem:
4.3.1.      sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
4.3.2.      noteikt, ka izsole nenotiek.
4.4.      Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma
nauda netiek atmaksāta.
4.5.      Ja Komisija pieņem Noteikumu 4.3.1.punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt
Transportlīdzekļa pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas
neapstiprina gatavību iegādāties Transportlīdzekli par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.      Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ
nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
4.7.      Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un
piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
4.8.      Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
4.9.      Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.10.  Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka
reģistrācijas numuram.
4.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus,   apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.12.  Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.13.  Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.14.  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.
4.15.  Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Transportlīdzekli, paziņo sākumcenu, kā arī izsoles soli – summu
par kādu sākumcena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.16.  Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.17.  Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
4.18.  Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Transportlīdzekļa sākumcenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.19.  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
Transportlīdzeklis ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena
tiek ierakstīti protokolā.
4.20.  Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Transportlīdzekļa tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
ka viņš palielina solīto Transportlīdzekļa cenu par noteikto izsoles soli.
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4.21.  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.
4.22.  Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.23.  Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai
savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.24.  Izsoles dalībnieks, kurš Transportlīdzekli nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un
neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā Transportlīdzekļa. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no
dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši
vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks,
komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 4.3. un 4.5.punktiem.
4.25.  Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Transportlīdzekli, saņem izziņu par izsolē
iegūto Transportlīdzekli. Izziņā norādīta nosolītā Transportlīdzekļa cena un samaksas kārtība.
4.26.  Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Transportlīdzekli, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā.
5.      Samaksas kārtība
5.1.      Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, t.sk. PVN 21%, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu,
jāsamaksā par nosolīto Transportlīdzekli līdz 2014.gada 04.decembrim ieskaitot.
5.2.      Ja nosolītājs līdz 2014.gada 04.decembrim nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt
lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Transportlīdzekli un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles
dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Transportlīdzekli
pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu
nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Transportlīdzekļa pirkšanu par paša nosolīto
augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas
piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums
Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
5.3.      Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Transportlīdzekli, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta
pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un
Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
6.      Nenotikusi izsole
6.1.      Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1.      noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2.      sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3.      noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 
7.      Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1.      Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome nākošajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un
attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
7.2.      Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 
8.      Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
8.1.      Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 dienu
laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
8.2.      Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie termiņi.
 
 

Lēmums Nr. 411 Par Cēsu novada domes 30.10.2014. saistošo noteikumu
Nr.18 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu

Ziņo: M.Niklass, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
5.pantu, 6. panta otro daļu, 7.panta sesto daļu, 15.pantu,17.pantu, 24.panta pirmo daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem
un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 8.pantu, 9.panta ceturto daļu un 10.panta otro daļu,
ievērojot Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas  16.10.2014. atzinumu (prot. Nr. 9) un Cēsu
novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas 16.10.2014. lēmumu Nr.209 (prot. Nr.16), Cēsu
novada dome,  atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs,
A.Bimbirulis, M.Niklass, M.Sestulis, I.Lāce, I.Timermanis, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
            Apstiprināt Cēsu novada domes 30.10.2014. saistošos noteikumos Nr.18 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” saskaņā ar pielikumu.
 
 
PIELIKUMS
Cēsu novada domes
30.10.2014. lēmumam Nr.411
 
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
30.10.2014.2014. lēmumu Nr. 411
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
 
30.10.2014.
                                                                            
                                    Nr.18
 
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
5.pantu, 6. panta otro daļu, 7.panta sesto daļu, 15.pantu, 17.pantu, 24.panta pirmo daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem
un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu
 
I. Vispārīgie jautājumi
 
1.        Šie saistošie noteikumi nosaka personu kategorijas, kuras papildus likumā “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā” (turpmāk – likums) noteiktajām ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk –
palīdzība), palīdzības reģistrus, tajos reģistrējamās personas un kārtību, kādā tās reģistrējamas palīdzības reģistrā un
izslēdzamas no tā, palīdzības sniegšanas kārtību, kā arī pašvaldības institūciju, kura sniedz palīdzību un pieņem lēmumu
par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2.        Palīdzību sniedz Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests).
Lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzēto palīdzību, reģistrēšanu
attiecīgā palīdzības reģistrā, par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību un par izslēgšanu no palīdzības
reģistra pieņem Sociālā dienesta Dzīvokļu komisija.
 
II. Palīdzības reģistri, palīdzības veidi un personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība
 
3.    Sociālā dienesta Dzīvokļu komisija atzīst personas par tiesīgām saņemt palīdzību un reģistrē tās šādos reģistros:
3.1. 1. reģistrā - personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām saskaņā ar likuma 14. panta pirmās daļas
1. – 4.1 punktu;
3.2. 2. reģistrā - personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām saskaņā ar likuma 14. panta pirmās
daļas 5. punktu;
3.3. 3. reģistrā - personas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot pašvaldības dzīvojamo telpu, ja tām tiek pārtraukta
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pakalpojuma sniegšana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, tās Cēsu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā dzīvojušas pirms iestāšanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un
tām nav iespējams iemitināties iepriekš aizņemtajā dzīvojamā telpā;
3.4. 4. reģistrā – personas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot pašvaldības dzīvojamo telpu, ja tās ir valsts vai pašvaldības
autonomo funkciju realizēšanai vai Cēsu novada infrastruktūras attīstībai nepieciešamie speciālisti un ja saņemts Cēsu
novada domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikums izīrēt tiem dzīvojamo telpu;
3.5. 5. reģistrā – personas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot sociālo dzīvokli:
3.5.1. pirmās kārtas grupā - trūcīgas šo saistošo noteikumu 3.1. punktā minētās personas un likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5. panta pirmās daļas 3. punktā minētās personas;
3.5.2. vispārējās kārtas grupā  - trūcīgas ģimenes, kuras īrē vienistabas vai divistabu dzīvokli vai vienu istabu (izņemot
sociālo dzīvokli), ja ģimenē ir vismaz 3 nepilngadīgi bērni;
3.6. 6. reģistrā – personas, kurām sniedzama palīdzība pašvaldībai piederošas īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu
īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu, ja tās vēlas pārcelties:
3.6.1. no īrētas pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas uz mazāku pašvaldībai piederošu īrējamu dzīvojamo telpu;
3.6.2. no īrētas pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas uz lielāku pašvaldībai piederošu īrējamu dzīvojamo telpu.
 
 
III. Reģistrācijas kārtība palīdzības saņemšanai
 
4.             Personas, kuras vēlas saņemt palīdzību, iesniedz Sociālajā dienestā rakstveida iesniegumu, uzrāda
personu apliecinošu dokumentu un iesniedz izziņu par maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusa piešķiršanu, ja tās
ir trūcīgas vai maznodrošinātas un Sociālā dienesta rīcībā nav šādu ziņu.
5.             Papildus šo saistošo noteikumu 4. punktā norādītajiem dokumentiem:
5.1.    likuma 14. panta pirmās daļas 1.punkta „a” un „b” apakšpunktos norādītās personas Sociālajā dienestā iesniedz
likumīgā spēkā esoša tiesas sprieduma kopiju par izlikšanu no dzīvojamās telpas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2
panta pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos un vienu no šādiem
dokumentiem:
5.1.1.pensionāra apliecības vai invaliditātes apliecības kopiju;
5.1.2. bērna (bērnu) dzimšanas apliecības kopiju vai bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa iecelšanu kopiju;
5.1.3. bāriņtiesas lēmuma par aizgādņa iecelšanu kopiju;
5.2.    likuma 14.panta pirmās daļas 1.1 punktā norādītās personas Sociālajam dienestam iesniedz:
5.2.1.politiski represētās personas apliecības kopiju;
5.2.2.likumīgā spēkā esoša tiesas sprieduma kopiju par izlikšanu no dzīvojamās telpas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2
panta pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos;
5.2.3.rakstveida apliecinājumu, ka personas lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas;
5.3.   likuma 14.panta pirmās daļas 2. punktā norādītās personas Sociālajam dienestam iesniedz likumīgā spēkā esoša
tiesas sprieduma kopiju par izlikšanu no dzīvojamās telpas gadījumos, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar
maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju vai remonta
izdevumiem un vienu no šādiem dokumentiem:
5.3.1. pensionāra apliecības vai invaliditātes apliecības kopiju;
5.3.2. bērna (bērnu) dzimšanas apliecības kopiju vai bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa iecelšanu kopiju;
5.3.3.  bāriņtiesas lēmuma par aizgādņa iecelšanu kopiju;
5.3.4.   politiski represētās personas apliecības kopiju un rakstveida apliecinājumu, ka personas lietošanā vai īpašumā
nav citas dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas.
5.4.                  likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktā norādītās personas Sociālajam dienestam iesniedz:
5.4.1.   bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa iecelšanu vai par bērna ievietošanu bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē
kopiju;
5.4.2.   bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas kopiju;
5.5.      likuma 14.panta pirmās daļas 4. punktā norādītās personas Sociālajam dienestam iesniedz:
5.5.1.   repatrianta statusu apliecinošu dokumentu;
5.5.2.   arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo dzīvesvietu pirms izceļošanas no
Latvijas;
5.6.      likuma 14.panta pirmās daļas 4.1 punktā norādītās personas Sociālajam dienestam iesniedz politiski
represētas personas apliecības kopiju;
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5.7.            likuma 14.panta pirmās daļas 5.punktā norādītās personas Sociālajam dienestam iesniedz brīvības
atņemšanas vietas izdotu noteikta parauga izziņu par atbrīvošanu pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas;
5.8.      šo saistošo noteikumu 3.3. punktā norādītās personas Sociālajam dienestam iesniedz ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas atzinumu, ka personai var tikt pārtraukta institūcijas pakalpojumu
sniegšana;
5.10.    šo saistošo noteikumu 3.4. punktā norādītā personas Sociālajam dienestam iesniedz Cēsu novada domes
Attīstības un teritorijas plānošanas lēmumu.
5.11.    šo saistošo noteikumu 3.5. punktā norādītās personas Sociālajam dienestam iesniedz dokumentu, kas apliecina
personas tiesības īrēt sociālo dzīvokli, kopijas, ja Sociālā dienesta rīcībā nav attiecīgo ziņu vai dokumentu;
5.12.    šo saistošo noteikumu 3.6. punktā norādītās personas Sociālajam dienestam iesniedz:
5.12.1. visu pilngadīgo ģimenes locekļu un personas, ar kuru tiks veikta dzīvojamās telpas maiņa, un tās visu pilngadīgo
ģimenes locekļu parakstītus iesniegumus par dzīvojamo telpu maiņu;
5.12.2. dzīvojamās telpas īres līgumu vai līgumus.
5.12.3. saistošo noteikumu 3.6.2. punktā minētajos gadījumos -  izziņu vai izziņas par to, ka nav īres un komunālo
maksājumu parāda par esošo dzīvojamo telpu.
6.                  Iesniedzot 5. punktā minēto dokumentu kopijas, persona uzrāda Sociālajam dienestam šo
dokumentu oriģinālus.
7.                  Pēc rakstveida iesnieguma un visu 4. un 5. punktā minēto dokumentu saņemšanas Sociālā
dienesta Dzīvokļu komisija ne vēlāk kā viena mēneša laikā izskata un pieņem lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu
saņemt palīdzību un iekļaušanu attiecīgajā palīdzības reģistrā.
8.                  Sociālajam dienestam pēc sociālās dzīvojamās telpas īrnieka lūguma ir tiesības ģimeni ar
nepilngadīgu bērnu pārvietot no sociālās dzīvojamās telpas uz lielāku sociālo dzīvojamo telpu, ja ģimenei par sociālo
dzīvojamo telpu nav parāda.
9.                  Palīdzības reģistrā iekļauto personu pienākums ir katru gadu līdz 30. decembrim iesniegt
Sociālajam dienestam apliecinājumu, ka joprojām pastāv apstākļi, kas bija par pamatu personas atzīšanai par tiesīgu
saņemt palīdzību un reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai. Ja Sociālais dienests apliecinājumu līdz noteiktajam
datumam nav saņēmis, Sociālais dienests pieņem lēmumu izslēgt reģistrēto personu no palīdzības reģistra.
10.              Katru gadu pēc stāvokļa uz 1. janvāri Sociālā dienesta Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu par
palīdzības reģistrā iekļauto datu precizēšanu un personu palīdzības kārtas numuru pārreģistrēšanu.  
 
IV. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas kārtība, secība un izīrēšana
 
11.              Personu kategorijām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai, izīrējot dzīvojamo telpu vai sociālo
dzīvokli, izvēlei tiek piedāvāts neizīrētās dzīvojamās telpas:
11.1. 1. reģistrā reģistrētajām personām – dzīvojamās telpas ar lokālo apkuri vai dzīvojamās telpas ar centralizēto
siltumapgādi un kopējās lietošanas palīgtelpām;
11.2.    2. reģistrā reģistrētajām personām – dzīvojamās telpas ar lokālo apkuri;
11.3.    3. reģistrā reģistrētajām personām - dzīvojamās telpas ar lokālo apkuri vai dzīvojamās telpas ar centralizēto
siltumapgādi un kopējās lietošanas palīgtelpām;
11.4.    4. reģistrā reģistrētajām personām – dzīvokļi ar centralizēto siltumapgādi Cēsu pilsētā un dzīvokļi ar lokālo
apkuri Vaives pagastā;
11.5.    5. reģistrā reģistrētajām personām – dzīvojamās telpas sociālajā dzīvojamā mājā.
12.       Katra reģistra vai tā reģistrācijas grupu ietvaros dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā.
13.       Ar 4. reģistrā reģistrētajām personām īres līgumi tiek noslēgti uz laiku līdz 3 gadiem, bet ne ilgāk kā uz darba
tiesisko attiecību laiku.
14.              Pašvaldībai piederošos dzīvokļus ar vides pieejamību Caunas ielā 7-4, Cēsīs, un Caunas ielā 7-5,
Cēsīs, neatkarīgi no palīdzības reģistra, kurā persona reģistrēta, ir tiesīgi  īrēt palīdzības pieprasītāji, kuri ir vai kuru
ģimenēs ir personas ar invaliditāti, kurām ir  kustību traucējumi  un kuras pārvietojas ratiņkrēslos.
15.              Lēmumu par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas, t.sk. sociālā dzīvokļa, izīrēšanu un par
pašvaldībai piederošas īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu pašvaldībai piederošu īrējamu dzīvojamo telpu pieņem
Sociālā dienesta Dzīvokļu komisija.
 
V. Gadījumi, kuros pašvaldība atsaka atzīt personu par tiesīgu īrēt dzīvojamo telpu
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16.              Papildus likuma 7.panta piektajā daļā noteiktajam Sociālā dienesta Dzīvokļu komisija pieņem
lēmumu atteikt atzīt personu par tiesīgu saņemt likuma 3.panta 1.punktā minēto palīdzību piecus gadus pēc tam, kad
persona pirms palīdzības lūgšanas apzināti ar savu rīcību pasliktinājusi savus dzīvokļa apstākļus:
16.1.    ja personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums tiek izbeigts likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.1 un 28.6 panta
noteiktajos gadījumos;
16.2.    ja persona labprātīgi atbrīvojusi dzīvojamo telpu, kurā iemitinājusies uz beztermiņa īres līguma pamata, vai
labprātīgi atsakās no iespējas pagarināt terminēto dzīvojamās telpas īres līgumu.
17.                   Sociālā dienesta Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu atteikt atzīt personu par tiesīgu    
saņemt likuma 3.panta 1.punktā minēto palīdzību arī gadījumos, ja:
17.1.    persona Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā uz tiesiska pamata nodzīvojusi mazāk kā divus
gadus;
17.2.    ja personai pieder nekustamais īpašums, no kura var gūt ienākumus.
 
 
VIII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
 
18.    Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada domē.
19.    Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
 
IX. Noslēguma jautājums
 
20.     Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu novada 26.11.2009. saistošie noteikumi Nr.20
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
 
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
30.10.2014. lēmumam Nr.411
 
Cēsu novada domes 30.10.2014.  saistošo noteikumu Nr.18 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” paskaidrojuma
raksts  

Pašreizējās situācijas raksturojums    Cēsu novadā palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā iedzīvotājiem
(turpmāk – palīdzība)  papildus likumam “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā” (turpmāk – Likums) reglamentē Cēsu novada domes
26.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 20 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” (turpmāk – Saistošie noteikumi), kas papildus Likumam noteic
personu kategorijas, kurām sniedzama pašvaldības palīdzība, kārtību,
kādā šis personas reģistrējamas palīdzības saņemšanai, u.c. ar palīdzības
sniegšanu saistītus jautājumus.

Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības raksturojums,
dokumenta būtība

Saistošajos noteikumos ietvertais regulējums jāaktualizē atbilstoši Likuma
grozījumiem, kas stājušies spēkā 22.07.2014., saistošajos noteikumos
jānosaka vairāki reģistri palīdzības veidam „pašvaldībai piederošās
dzīvojamās telpas izīrēšana”, kā to pieļauj Likuma 8. panta otrā daļa,
atbilstoši Likuma 17. panta otrajai daļai saistošajos noteikumos jānosaka
konkrētiem kritērijiem atbilstošas dzīvojamās telpas, kas piedāvājamas
izīrēšanai palīdzības reģistros reģistrējamām personām; izdarāmi
redakcionāli precizējumi atbilstoši Likuma spēkā esošās redakcijas normu
formulējumam; atbilstoši palīdzības veidiem un personu kategorijām, kam
tiek sniegta palīdzība, jāprecizē un jāaktualizē to dokumentu uzskaitījums,
ko saskaņā ar saistošajiem noteikumiem palīdzības pieprasītājs  iesniedz 
institūcijai, kas sniedz palīdzību.

Īss Saistošo noteikumu  projekta
satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekts nosaka palīdzības veidus, palīdzības reģistrus
un šajos reģistros iekļaujamo personu kategorijas, kurām sniedzama
palīdzība, reģistrācijas kārtību palīdzības saņemšanai, dzīvojamo telpu
piedāvāšanas kārtību, secību un izīrēšanu, gadījumus, kuros pašvaldība
atsaka atzīt personu par tiesīgu īrēt dzīvojamo telpu un lēmumu
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības budžetu

Nav
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Saistošo noteikumu projekta
 iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz administratīvajām
procedūrām

Nav

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem
Saistošie noteikumi sagatavoti  

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pants, 6. panta
otrā daļa, 7.panta sestā daļa, 15.pants, 17.pants, 24.panta pirmā daļa,
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
5.panta ceturtā daļa, 6.pants, 8.pants, 9.panta ceturtā daļa, 10.panta otrā
daļa.

Informācija par konsultācijām  ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

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

   

Lēmums Nr. 412 Par Cēsu novada medību koordinācijas komisiju

Ziņo  A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas vadītājs
 
 Lai veicinātu mednieku, zemnieku, Valsts meža dienesta, Lauku atbalsta dienesta, Cēsu novada pašvaldības savstarpējo
komunikāciju un sadarbību, efektīvi un profesionāli izvērtējot un izmeklējot medījamo dzīvnieku nodarītos postījumus,
identificētu draudus, vienotos par preventīvajiem pasākumiem un pasākumiem postījumu un to seku ierobežošanai vai
likvidēšanai Cēsu novada administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.
punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Medību likuma 29. panta piekto daļu, sesto daļu, 26.05.2014. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas
komisijām” 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 1.apakšpunktu un 73. panta pirmās daļas
1.apakšpunktu, Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 21. un 26.
punktu, pamatojoties uz Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības deliģējumu Nr. VM2.1-19/587, Lauku
atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes deliģējumu Nr. 09.1-11/14/2460, izvērtējot 
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 šajā lēmumā, citos Latvijas Republikā spēkā esošajos likumos, Ministru kabinetu
noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju
reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, nevar secināt, ka amatu
savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas
16.10.2014. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome,  atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Rasmanis,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass, M.Sestulis, I.Lāce, I.Timermanis, U.Lencbergs, I.Suija-
Markova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.             Izveidot Cēsu novada medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Valda Zaļaiskalna – Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvalde pārstāve
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Māris Sestulis – Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecība Priekuļu nodaļas pārstāvis;
Komisijas locekļi:
Zenta Špate – Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības
daļas vadītāja;
Andris Melbārdis – medību kolektīva „Priekuļi GNP” pārstāvis;
Andris Ošs – zemnieku pārstāvis;
Komisijas sekretārs:
Dace Čerkesova – Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes pārstāve.
 

http://www.cesis.lv/
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2.             Apstiprināt Cēsu novada medību koordinācijas komisijas reglamentu saskaņā ar pielikumu.
    
3.             Atļaut V.Zaļaiskalnai (Cēsu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājai)
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Vaives pagasta pārvaldes vadītāja, Cēsu novada pašvaldības
Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas locekle, Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekle, Cēsu
novada pašvaldības Transporta kustības organizācijas komisijas locekle, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas locekle, Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekle, Cēsu novada
pašvaldības konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas locekle, Cēsu novada pašvaldības Nemateriālo ieguldījumu un
pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas komisijas locekle, Cēsu novada pašvaldības konkursa „Par skaistāko Cēsu
novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas locekle, Cēsu novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekle), jo amatu
savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Atļaut V.Zaļaiskalnai (Vaives pagasta pārvaldes vadītājai, Cēsu novada
pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas loceklei, Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas
loceklei, Cēsu novada pašvaldības Transporta kustības organizācijas komisijas loceklei, Cēsu novada pašvaldības
Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklei, Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
loceklei, Cēsu novada pašvaldības konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas loceklei, Cēsu novada pašvaldības
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas komisijas loceklei, Cēsu novada pašvaldības
konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas loceklei) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu  (Cēsu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja), jo amatu savienošana
nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4.             Atļaut M.Sestulim (Cēsu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja
vietniekam) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāts, Cēsu novada pašvaldības
Kokaugu aizsardzības komisijas loceklis, Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Priekuļu nodaļas
vecākais mežzinis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām
ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Atļaut M.Sestulim (Cēsu novada domes
deputātam, Cēsu novada pašvaldības Kokaugu aizsardzības komisijas loceklim) savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu (Cēsu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks), jo amatu savienošana
nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
5.             Atļaut Z.Špatei (Cēsu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas loceklei) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvaldes
Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
6.             Atļaut A.Melbārdim (Cēsu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas loceklis) savienot
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāts, Cēsu novada pašvaldības konkursa „Cēsu
novada uzņēmējs 20...” komisijas priekšsēdētājs, Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un izpilddirektora vērtēšanas
komisijas loceklis, konkursa „Būve 20…” komisijas priekšsēdētājs), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Atļaut A.Melbārdim (Cēsu novada domes deputātam, Cēsu novada pašvaldības konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20...”
komisijas priekšsēdētājam, Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un izpilddirektora vērtēšanas komisijas loceklim,
konkursa „Būve 20…” komisijas priekšsēdētājam) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada
pašvaldības Medību koordinācijas komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai
7.             Atļaut A.Ošam (Cēsu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas loceklis) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (zemnieks), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 
 
                                                                
             
    Apstiprināts
                                                                  ar Cēsu novada
domes 30.10.2014.
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 lēmumu Nr.412
 
Cēsīs
REGLAMENTS
 
30.10.2014.                                                    
                                                Nr. 49
 
 
Cēsu novada medību koordinācijas komisijas reglaments
 
Izdots saskaņā ar Medību likuma 29.panta piekto un sesto daļu, Ministru kabineta 26.05.2014. noteikumu Nr. 269
“Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību korrdinācijas komisijām” 2.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 1.punktu
 
I Vispārīgie jautājumi
 
1.      Medību koordinācijas komisija (turpmāk - komisija) ir Cēsu novada domes izveidota koordinējoša un
konsultatīva institūcija Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
2.      Komisijas mērķis ir veicināt mednieku, zemnieku, Valsts meža dienesta, Lauku atbalsta dienesta, Cēsu novada
pašvaldības savstarpējo komunikāciju un sadarbību, efektīvi un profesionāli izvērtējot un izmeklējot medījamo dzīvnieku
nodarītos postījumus, identificētu draudus, vienotos par preventīvajiem pasākumiem un pasākumiem postījumu un to
seku ierobežošanai vai likvidēšanai Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
3.      Komisija dokumentu apritē izmanto Cēsu novada domes priekšsēdētāja apstiprinātu komisijas veidlapu ar Cēsu
novada pašvaldības ģērboņa attēlu.
4.      Komisijas pieņemtos lēmumus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un
termiņā var apstrīdēt iesniedzot attiecīgu iesniegumu Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
II Komisijas uzdevumi, tiesības un atbildība
 
5.      Komisijai, papildus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām komisijas funkcijām un
uzdevumiem, ir šādi uzdevumi :
5.1.veicināt mednieku, zemnieku, Valsts meža dienesta, Lauku atbalsta dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes un Cēsu
novada pašvaldības savstarpējo komunikāciju un sapratni;
5.2.analizēt informāciju par meža dzīvnieku nodarīto kaitējumu lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, infrastruktūras
objektiem un izvērtēt apdraudējuma iespējamo attīstību;
5.3.koordinēt mednieku un zemnieku iesaisti pasākumos, kas vērsti uz meža dzīvnieku nodarītā kaitējuma
lauksaimniecībai, mežniecībai, infrastruktūras objektiem pārtraukšanu un jaunu draudu novēršanu;
5.4.sadarboties ar citu novadu pašvaldībās izveidotajām medību koordinācijas komisijām;
5.5.veikt informatīvus un konsultatīvus pasākumus, lai nodrošinātu komisijas kompetencē esošo uzdevumu izpildi;
5.6.organizēt regulāras tikšanās ar Cēsu novadā esošajiem medniekiem, zemniekiem, lauksaimniekiem un zemes
īpašniekiem.
 
6.      Komisijai papildus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām komisijas tiesībām ir
šādas tiesības:
6.1.uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, Cēsu novada pašvaldību un citu institūciju amatpersonas un speciālistus;
6.2.piesaistīt neatkarīgus  ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
6.3.ierosināt piesaistīt postījumu novēršanai medniekus no citiem novada mednieku kolektīviem, ja medību tiesību
lietotājs saviem spēkiem nevar novērst savvaļas dzīvnieku radītos postījumus konkrētajā īpašumā, iepriekš vienojoties ar
medību tiesību lietotāju.
7.      Komisijas locekļi atbild par:
7.1.par pieņemto lēmumu, veikto vai neveikto darbību atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;
7.2.par ierobežotas informācijas neizplatīšanu;
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7.3.par pienākumu veikšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
7.4.par Cēsu novada pašvaldības iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;
7.5.par komisijas darbā izmantotajiem materiāliem, inventāru un dokumentiem.
 
 
III Komisijas darba organizācija
 
8.      Komisijas sēdes rīko divas reizes gadā : jūnijā un septembrī.
9.      Komisijas priekšsēdētājs sasauc ārkārtas komisijas sēdi, ja:
9.1.       notikuši postījumi vai pastāv to draudi, kā arī citu jautājumu risināšanai postījumu novēršanas jomā.
9.2.to pieprasa Valsts meža dienesta, Lauku atbalsta dienesta, Cēsu novada pašvaldības, Dabas aizsardzības pārvaldes,
zemes īpašnieku vai zemnieku pārstāvji.
10.  Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā visas komisijas priekšsēdētāja funkcijas veic komisijas priekšsēdētāja
vietnieks.
11.  Komisijas priekšsēdētājs plāno un organizē komisijas darbu, lemj par komisijas sēžu sasaukšanas nepieciešamību,
nosaka komisijas sēdes darba kārtību un iesaista komisijas darbā komisijas locekļus, sagatavo un koordinē jautājumu
sagatavošanu izskatīšanai komisijas sēdē. Komisijā izskatāmos jautājumus komisijas priekšsēdētājam  var rakstiski
iesniegt jebkurš komisijas loceklis.
12.  Komisijas sēdes vada un komisijas sēdes protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs. Komisijas sēde var notikt, ja
tajā piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu.
13.  Komisijas sēdes ir atklātas. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram komisijas loceklim ir
viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Profesionāla un daudzpusīga
atzinuma saņemšanai Komisija ir tiesīga pieaicināt amatpersonas un speciālistus ar padomdevēja tiesībām.
14.  Komisijas priekšsēdētājs informē komisiju par komisijas iepriekš pieņemto lēmumu izpildi.
15.  Komisijas sēdes tiek protokolētas.
16.  Komisijas locekļi sēdes laikā var rakstveidā iesniegt atsevišķās domas kādā jautājumā un tās tiks pievienotas
attiecīgās komisijas sēdes protokolam. Komisijas sēdes protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs un attiecīgās sēdes
sekretārs. 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. 
17.  Komisijas priekšsēdētāja uzdevumā komisijas sekretārs:
17.1.   ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms komisijas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā divas darba dienas pirms komisijas
ārkārtas sēdes paziņo komisijas locekļiem un www.cesis.lv par komisijas priekšsēdētāja noteikto komisijas sēdes
norises vietu, laiku, sēdes darba kārtību;
17.2.   protokolē komisijas sēdes gaitu;
17.3.   iepazīstina ar komisijas sēdē pieņemtajiem lēmumiem un nodrošina tiesības iepazīties ar komisijas sēdes
protokolu, izsūta komisijas pieņemtos lēmumus;
17.4.   organizē komisijas dokumentācijas apriti un glabāšanu.
18.  Dokumentācija, kas saistīta ar komisijas darbu glabājas Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē.
 
IV Noslēguma jautājumi
 
19.  Reglaments stājas spēkā 2014. gada 3.novembrī.
 
 

Lēmums Nr. 413 Par grozījumiem zemes gabala Valmieras iela 2, Cēsīs, Cēsu nov.,
 nomas līgumā

Ziņo  A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas vadītājs
 
Cēsu  novada pašvaldībā 09.10.2014. saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „CĒSU TIRGUS”  (turpmāk -SIA
„CĒSU TIRGUS”), juridiskā adrese Valmieras iela 2, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, iesniegums (reģ.Nr.1-36/3600), kurā izteikts

http://www.cesis.lv
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lūgums izdarīt izmaiņas Nekustamā īpašuma nomas līgumā par zemes nomas līguma termiņu līdz 2025.gada 31.jūlijam.
Iesniegumā norādīts, ka 2007.gada 17.jūlijā noslēgtā Līguma par zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs, nomu (turpmāk
tekstā – Līgums),  termiņš ir 2019.gada 30.jūlijs, kas, saskaņā ar būvniecības nozari regulējošo LR likumdošanu, nav
pietiekams iecerētā rekonstrukcijas projekta Būvatļaujas saņemšanai un tehniskā projekta izstrādāšanai..
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 02.08.2007. lēmumu Nr.461 „Par zemes nomas līgumu noslēgšanu ar SIA „MARNO
J”, 17.07.2007. starp SIA „Cēsu tirgus” (Iznomātājs) un SIA „MARNO J” (Nomnieks) noslēgts Nekustamā īpašuma nomas
līgums,  ar kuru Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem lietošanā par maksu - nomā ar apbūves tiesībām zemes gabalu
Valmieras ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., 5799.0 m² platībā, uz 12 gadiem. Pēc SIA „MARNO J” ierosinājuma 2009.gadā saistības
tika deleģētas SIA „PLUSS V” (Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmums Nr.571 „Par saistību pārjaunojumu”). Nekustamais
īpašums nodots nomā projekta „Zemes gabala Cēsīs, Valmieras ielā 2 sadalīšana un atdalītā zemes gabala noma ar
apbūves tiesībām, un investīcijas atlikušajā zemes gabalā Cēsis, Valmieras ielā 2 esošā tirgus kompleksa rekonstrukcijai
un Cēsu pilsētas infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai” realizācijai. Saskaņā ar Līguma 4.1. punktu, Nomniekam līdz
2008.gada 17.martam (8 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas), bija jāiesniedz akceptēts būvprojekts un laika grafiks.
Iepriekš minētais, pamatojoties uz komercdarbību ietekmējošiem ārējiem faktoriem, draudošās ekonomiskās krīzes
pirmajām pazīmēm, netika izpildīts.  
Ņemot vērā gan iepriekšējo gadu nelabvēlīgo ekonomisko un finanšu situāciju, kas izsauca ekonomiskās aktivitātes
kritumu, nodarbinātības un darba samaksas samazināšanos, gan 2011.gadā atsākušos ekonomisko izaugsmi, gan šobrīd
vērā ņemamos riska faktorus  - ar tiem saistītais konfidences samazinājums – t.i. mājsaimniecību, atsevišķu
tautsaimniecības nozaru augstais parādsaistību līmenis un mājsaimniecību maksātspēja, kuru vēl joprojām apdraud
trauslā situācija darba tirgū, kā arī, ņemot vērā pozitīvās izmaiņas, kas saistītas ar Vidzemes koncertzāles "Cēsis" darbības
uzsākšanu, kultūras pasākumu klāsta palielināšanos un pilsētas viesu skaita palielināšanos Cēsīs, nekavējoši ir
nepieciešama teritoriju Dzintara ielā 3,Valmieras ielā 2 un Uzvaras bulvārī 1 sakārtošana, kas veicinātu uzņēmējdarbību,
sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā un sakārtotu Cēsu pilsētas centrālās daļas infrastruktūru,
pamatojoties uz SIA „CĒSU TIRGUS”, 2014.gada 8.oktobra vēstuli  Nr. 1. – 10.2/21,  2007.gada 17.jūlija Līgumu par zemes
gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs, nomu,  Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 16.10.2014. atzinumu,
(prot.Nr.14), Cēsu novada dome,  atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis,
G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass, M.Sestulis, I.Lāce, I.Timermanis, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Grozījumus 2007.gada 17.jūlija līgumā par zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs, nomu saskaņā ar
pielikumu.
2.      Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot SIA „CĒSU TIRGUS” valdei.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
30.10.2014. lēmumam Nr.413
 
GROZĪJUMI
2007.gada 17.jūlija
LĪGUMĀ
par zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs, nomu
 
Cēsīs,                                                                        
                                    2014.gada 16.oktobrī
 
            Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus”, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 44103027052,
juridiskā adrese: Valmieras ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, LV – 4101, kuras vārdā, saskaņā ar Statūtiem, rīkojas valdes
priekšsēdētājs Māris Bērziņš un valdes loceklis Arkādijs Suškins, turpmāk tekstā – Iznomātājs, un Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību „PLUSS V”, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40103190253, juridiskā adrese: Lomonosova ielā 6,
Rīgā, LV – 1003, kuras vārdā, saskaņā ar Statūtiem, rīkojas valdes loceklis Juris Kalvelis un valdes loceklis Oļegs
Harčenkovs, turpmāk tekstā – Nomnieks,
2007.gada 17.jūlija Līguma  par zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs, nomu (turpmāk tekstā – Līgums)  1.6. punktā
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paredzēto mērķu sasniegšanai, pamatojoties uz Cēsu novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumu Nr. 413 „Par
grozījumiem zemes gabala Valmieras iela 2, Cēsīs, Cēsu nov.,  nomas līgumā” (prot. Nr. 15, 4.punkts),  savstarpēji
vienojas un noslēdz Grozījumus 2007.gada 17.jūlija Līgumā  par zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs, nomu, par tālāk
norādīto :
 

Izteikt Līguma 2.1. punkta 2. teikumu šādā redakcijā: „Zemes gabals tiek nodots nomā līdz 2025.gada 31.jūlijam.”1.
Citi Līguma punkti paliek spēkā esošajā redakcijā.2.
Līguma grozījumi sastādīti 4 (četros) identiskos eksemplāros, latviešu valodā, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai3.
Līguma grozījumus parakstījušai pusei, 1 eksemplārs Zemesgrāmatā. Visiem  eksemplāriem ir vienāds juridiskais
spēks.

 
 
Iznomātājs:                                                                     
         Nomnieks:
SIA „Cēsu
tirgus”                                                                   SIA
„PLUSS V”
 
_               
valdes priekšsēdētājs Māris Bērziņš                                                   valdes
loceklis Juris Kalvelis
 
 
                    
Valdes loceklis Arkādijs Suškins                                                     
valdes loceklis Oļegs Harčenkovs
 
 

Lēmums Nr. 414 Par konkursa ‘’Būve 2014’’ rezultātiem

                  Ziņo: A.Melbārdis, konkursa  komisijas ‘’Būve 2014’’ priekšsēdētājs 
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 42 ‘’Par konkursa ‘’Būve 20...’’  komisijas apstiprināšanu’’
(prot. Nr. 1), Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumu Nr. 270 (prot. Nr.10) „Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009.
lēmumā Nr. 42 ‘’Par konkursa ‘’Būve 20...’’  komisijas apstiprināšanu’’ ”, Cēsu novada domes 15.05.2014. lēmumu Nr. 236
(prot. Nr.6) „Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 42 ‘’Par konkursa ‘’Būve 20...’’  komisijas
apstiprināšanu’’ ”,  konkursa komisijas ‘’Būve 2014’’ 15.10.2014. lēmumu (prot. Nr. 1),  Cēsu novada dome,  atklāti
balsojot, ar 12 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass,
M.Sestulis, I.Lāce, I.Timermanis, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt konkursa „Būve 2014” rezultātus, pasniegt balvas un izteikt atzinību sekojošiem konkursa  laureātiem:
 
1.      Individuālo dzīvojamo māju grupā:
1.1.       1. vietu piešķirt   īpašumam - saimniecības ēkas rekonstrukcija par individuālo dzīvojamo māju   Ķiršu ielā
55, Cēsīs, Cēsu nov. Īpašnieks Andris Velvelis. Būvprojekta vadītāja,  arhitekte Gunta Aukmane;
1.2.        2. vietu piešķirt  īpašumam -  vienģimenes dzīvojamās mājas jaunbūvei Leona Paegles ielā 22, Cēsīs, Cēsu
nov. Īpašniece Kristīne Blažēvica. Būvprojekta vadītājs, arhitekts Valdis Ligers;
1.3.        pasniegt atzinības rakstus:
1.3.1. īpašumam - dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcijai „Ziediņi”, Vaives pagasts, Cēsu nov. Īpašniece
Ieva Kļaviņa. Būvprojekta autors „Arhitektu SIA „Marta Saule” ”, būvprojekta vadītājs, arhitekts Zintis Butāns;
1.3.2. īpašumam - individuālās dzīvojamās mājas jaunbūvei Ainavu ielā 15, Cēsīs, Cēsu nov. Īpašnieks Aldis Grinbergs.
Būvprojekta vadītājs, arhitekts Imants Bumbiers;
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1.3.4. objektam – dārza lapenes jaunbūvei Bebru ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov. Īpašnieks Aivars Rudmiezis. Būvprojekta vadītājs,
arhitekts Gints Cēderštrēms.
 
2.      Daudzdzīvokļu dzīvojamo  māju grupā:
2.1.    1. vietu piešķirt īpašumam – daudzdzīvokļu mājai Lapsu ielā 28, Cēsis, Cēsu nov., par daudzdzīvokļu mājas
renovāciju. Mājas vecākā Mārīte  Folkmane. Apsaimniekotājs SIA „CDzP”, valdes loceklis Ģirts Beikmanis,  projekta
vadītājs SIA „CDzP” būvinženieris Andrejs Zvirbulis.  Būvprojekta vadītāja,  arhitekte Vija Zlaugotne.  Būvētājs SIA
„Kurmis būvniecība”, valdes priekšsēdētājs Guntis Kurmis;
2.2.   pasniegt atzinības rakstus:
2.2.1. īpašumam - daudzdzīvokļu mājai Leona Paegles ielā 2A, Cēsīs, Cēsu nov.,   par  mājas renovāciju paaugstinot tās
energoefektivitāti. Mājas vecākais Dzintars  Bujāns.  Apsaimniekotājs SIA „JGA”, valdes priekšsēdētāja Gunita
Gruntmane. Būvprojekta vadītāja,  arhitekte Vija Zlaugotne. Būvētājs SIA „JGM”, valdes priekšsēdētājs Jānis Gruntmanis;
2.2.2. īpašumam - daudzdzīvokļu mājai Leona Paegles ielā 19A, Cēsīs, Cēsu nov.,  par  ēkas fasādes vienkāršoto 
renovāciju un ēkas iekšējo inženiertīklu rekonstrukciju. Mājas vecākais Alfrēds Strazdiņš.  Apsaimniekotājs SIA „CDzP”,
valdes loceklis Ģirts Beikmanis. Būvprojekta pasūtītājs SIA „INVESCO”, valdes loceklis Raivo Damkevics. Būvprojekta
 autors SIA „Balts un Melns”,  atbildīgais projektētājs Jēkabs Skrastiņš, arhitekts Guntis Kārkliņš. Būvētājs SIA „ReBuild”,
valdes loceklis Kaspars Tensons;
       2.2.3. īpašumam - daudzdzīvokļu mājai Lapsu iela 26, Cēsīs, Cēsu nov.,  par daudzdzīvokļu mājas  renovāciju.
Mājas vecākā Velga Safonova. Apsaimniekotājs SIA „CDzP”, valdes loceklis Ģirts Beikmanis, projekta vadītājs SIA „CDzP”
būvinženieris Andrejs Zvirbulis. Būvprojekta vadītāja,  arhitekte Vija Zlaugotne.  Būvētājs SIA „Kurmis būvniecība”,
valdes priekšsēdētājs Guntis Kurmis;
2.2.4. īpašumam - daudzdzīvokļu mājai Viestura iela 10, Cēsīs, Cēsu nov.,  par  ēkas fasādes vienkāršoto  renovāciju un
ēkas iekšējo  inženiertīklu rekonstrukciju. Mājas vecākais Juris Zareckis. Apsaimniekotājs SIA „CDzP”, valdes loceklis
Ģirts Beikmanis, projekta vadītājs SIA „CDzP” būvinženieris Andrejs Zvirbulis. Būvprojekta autors SIA „BŪVPROJEKTS” ,
būvprojekta vadītāja  Mirdza Šmite.  Būvētājs SIA „DDK Nami”;
2.2.5. īpašumam- daudzdzīvokļu mājai Zirņu ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., par ēkas fasādes vienkāršoto  renovāciju un ēkas
iekšējo  inženiertīklu rekonstrukciju. Mājas vecākā Inese Ose. Apsaimniekotājs SIA „CDzP”, valdes loceklis Ģirts
Beikmanis. Būvprojekta pasūtītājs SIA „INVESCO”, valdes loceklis Raivo Damkevics. Būvprojekta autors SIA „Cita versija”,
būvprojekta vadītāja, arhitekte Indra Sakne. Būvētājs SIA „ReBuild”, valdes loceklis Kaspars Tensons;
2.2.6. īpašumam- daudzdzīvokļu mājai Zirņu ielā 17, Cēsīs, Cēsu nov.,  par  ēkas fasādes vienkāršoto  renovāciju un ēkas
iekšējo  inženiertīklu rekonstrukciju. Mājas vecākais Voldemārs Dozītis. Apsaimniekotājs SIA „CDzP”, valdes loceklis Ģirts
Beikmanis. Būvprojekta pasūtītājs SIA „INVESCO”, valdes loceklis Raivo Damkevics. Būvprojekta autors SIA „Cita versija”,
būvprojekta vadītāja, arhitekte Indra Sakne. Būvētājs SIA „ReBuild”, valdes loceklis Kaspars Tensons;
2.2.7. īpašumam- daudzdzīvokļu mājai Zirņu ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov.,  par  ēkas fasādes vienkāršoto  renovāciju un ēkas
iekšējo  inženiertīklu rekonstrukciju. Mājas vecākā Ilga Jaunzeme. Apsaimniekotājs SIA „CDzP”, valdes loceklis Ģirts
Beikmanis. Būvprojekta pasūtītājs SIA „INVESCO”, valdes loceklis Raivo Damkevics. Būvprojekta autors SIA „Cita versija”,
būvprojekta vadītāja, arhitekte Indra Sakne. Būvētājs SIA „ReBuild”, valdes loceklis Kaspars Tensons.
3.      Publisko ēku grupā:
               3.1. 1. vietu piešķirt objektam - ēkas Valmieras ielā 20A, Cēsīs, Cēsu nov., rekonstrukcija par biroja
ēku. Būvprojekta pasūtītājs SIA „Eko Invest”, valdes  loceklis Edijs Ozols. Būvprojekta vadītājs, arhitekts Jānis Stucis.
Būvētājs SIA „Strazdiņa nams”, valdes priekšsēdētājs Ivars Strazdiņš;
        3.2. 2. vietu piešķirt objektam -  administratīvās ēkas Gaujas ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., renovācija. Būvprojekta
pasūtītājs SIA „CDzP” valdes loceklis Ģirts Beikmanis. Būvprojekta  autors  SIA „Agroprojekts”, Cēsu būvprojektu
nodaļa, būvprojekta vadītāja Elita Dreimane,  arhitekts Einārs Vilnis. Būvētājs SIA „CDzP”.
 

Lēmums Nr. 415 Par nolikuma „Grozījumi Cēsu Centrālās bibliotēkas nolikumā”
apstiprināšanu

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 16.
punktu  un Darba samaksas noteikumu (apstiprināts ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11) 1.7. punktu  un 
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1.8. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 16.10.2014. (prot.Nr.13) atzinumam un
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.10.2014. (prot.nr.14) atzinumam, Cēsu novada dome,  atklāti balsojot, ar 12
balsīm – par (M.Malcenieks, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass, M.Sestulis, I.Lāce,
I.Timermanis, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
            Apstiprināt nolikumu „Grozījumi Cēsu Centrālās bibliotēkas nolikumā” saskaņā ar pielikumu.
 
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes
30.10.2014.sēdes lēmumam Nr. 415
 
 
30.10.2014.                                                     NOLIKUMS 
                        Nr. 50
Cēsīs
 
Grozījumi Cēsu Centrālās bibliotēkas nolikumā
           
            Izdarīt Cēsu Centrālās bibliotēkas nolikumā šādu grozījumu:
 
             Izteikt 5.31. punktu šādā redakcijā:
 
„5.31. Apstiprinātā budžeta algu fonda ietvaros iestādes vadītājs ir tiesīgs veidot jaunas amata vienības, grozīt amata
vienību nosaukumus, noteikt mēnešalgas un amata vienību likmes, apstiprināt iestādes amata vienību sarakstus, lemt par
reorganizāciju iestādē .Cēsu novada dome lemj par jaunu amata vienību veidošanu iestādē vai reorganizāciju, ja
paredzamās izmaiņas saistītas ar iestādei papildus apstiprinātajam budžetam nepieciešamiem finansu līdzekļiem”.
 
 

Lēmums Nr. 416 Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu
apstiprināšanu

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punktu, Bibliotēku likuma 16. panta 6. un 9. punktu
un likumu „Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli””, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 16.10.2014. (prot.Nr.13) atzinumam un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.10.2014. (prot.nr.14)
atzinumam, Cēsu novada dome,  atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis,
G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass, M.Sestulis, I.Lāce, I.Timermanis, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumus saskaņā ar pielikumu.
2.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 22.11.2012. lēmumu Nr. 535 „Par Cēsu Centrālās bibliotēkas
maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.
3.      Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2015.
4.      Uzdot Cēsu Centrālās bibliotēkas direktorei nodrošināt lēmuma izpildi.
 
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
30.10.2014. lēmumam Nr.416
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Maksas pakalpojumu izcenojumi
CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBAS
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
2015.gadam

 
Nr.p.k.

 
Pakalpojumu veidi

No bibliotēkas
krājuma un
datu bāzēm
EUR

No klienta materiāliem EUR

Bez PVN PVN Kopā ar
PVN

 1. Kopēšana – printēšana     
1.1. A4 formāta teksts     
 melnbalta lapas 1 puse 0.07 0.07 0.02 0.09
 melnbalta lapas abas puses 0.11 0.11 0.02 0.14
 krāsaina lapas 1 puse 0.36 0.36 0.07 0.43
 krāsaina lapas abas puses 0.70 0.70 0.14 0.84
1.2. A4 formāta attēls     
 melnbalta lapas 1 puse 0.14 0.14 0.03 0.17
 krāsaina lapas 1 puse 1.42 1.42 0.30 1.72
 krāsaina ¾ lapas 1.07 1.07 0.22 1.29
 krāsaina  ½ lapas 0.71 0.71 0.16 0.87
 krāsaina ¼ lapas 0.36 0.36 0.07 0.43
1.3. A3 formāta teksts     
 melnbalta lapas 1 puse 0.14 0.14 0.03 0.17
 melnbalta lapas abas puses 0.26 0.26 0.05 0.31
 krāsaina lapas 1 puse 0.72 0.72 0.15 0.87
 krāsaina lapas abas puses 1.40 1.40 0.29 1.69
1.4. A3 formāta attēls     
 krāsaina lapas 1 puse 2.80 2.80 0.59 3.39
 krāsaina ¾ lapas 2.10 2.10 0.44 2.54
 krāsaina ½ lapas 1.40 1.40 0.29 1.69
 krāsaina ¼ lapas 0.70 0.70 0.15 0.85
2. Laminēšana     
 65 x 95 mm  0.20 0.04 0.24
 A6 formāts  0.36 0.07 0.43
 A5 formāts  0.50 0.10 0.60
 A4 formāts  0.78 0.17 0.95
3. Skenēšana – vienība  0.07 0.02 0.09
4. Telpu noma     
 1 stunda  10.00 2.10 12.10
 1 stunda ar tehnisko

aprīkojumu
 15.00 3.15 18.15

5. Grāmatu krājuma
inventarizācijas bibliotēkās
par 1000 vienībām

  
 
14.00

 
 
2.94

 
 
16.94

6. Starpbibliotēku
abonements -pasta izdevumi
par grāmatu sūtīšanu

 Pēc Latvijas Pasta
izcenojumiem atkarībā no
pakas svara

7. Dalības maksas no citu
novadu bibliotēkām par
piedalīšanos konkrētā
pasākumā tiek apstiprināta ar
direktora rīkojumu,
pamatojoties uz izdevumu tāmi

no 10.00
līdz 25.00
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Lēmums Nr. 417 Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz slēpošanas -  biatlona kluba “Cēsis” prezidenta Jāņa Bērziņa 24.09.2014. iesniegumu Nr. 6/3422 un
01.10.2014. iesniegumu Nr. 6/3516 , likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 15. panta pirmās daļas 6. punktu,
23.01.2014. Cēsu novada domes lēmumu Nr.58 “Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.2 “Par Cēsu novada
pašvaldības 2014. gada budžetu” apstiprināšanu”, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
16.10.2014. atzinumu (prot. Nr.13)  un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.10.2014. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu
novada dome,  atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs,
A.Bimbirulis, M.Niklass, M.Sestulis, I.Lāce, I.Timermanis, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Pārcelt 315 euro no Sporta pasākumiem – nesadalītajiem līdzekļiem slēpošanas – biatlona kluba “Cēsis” balvas
izcīņai stafetēs organizēšanai.
2.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 

Lēmums Nr. 418 Par Cēsu novada pašvaldības 2015. gadā organizēto sporta
pasākumu plāna apstiprināšanu

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
       Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības noteikumiem “Par finansējuma piešķiršanu sporta pasākumu
organizēšanai, sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām Cēsu novadā” (apstiprināti ar Cēsu novada domes 9.10.2014.
lēmumu Nr. 401), likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 6. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 16.10.2014. atzinumu (prot. Nr.13)  un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.10.2014.
atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome,  atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Rasmanis, E.Geruļskis,
A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass, M.Sestulis, I.Lāce, I.Timermanis, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt  Cēsu novada pašvaldības 2015. gadā organizēto sporta pasākumu plānu, kurš tiek realizēts
apstiprinātā budžeta ietvaros:
18.01.2015. Pasaules Sniega diena;
Janvāris Starptautiskais basketbola turnīrs “Cēsu kauss – 2015”;
7.02.2015. pasākums “Gada sportists”;
6.02.-8.02. 2015. Latvijas III Ziemas olimpiāde sadarbībā ar Siguldas novada domi;
3.05.2015. skrējiens – nūjošanas pārgājiens “Cēsu pavasaris”;
23.06.2015. skrējiens “Jānis un Jānītis”;
3.07.-5.07. 2015. Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiāde;
Jūlijs- augusts Cēsu sporta svētki (Cēsu pilsētas svētku ietvaros);
Septembris Latvijas olimpiskā diena;
Septembris Volejbola turnīrs jauniešiem “Cēsu kauss – 2015”;
28.09.2015.-4.10.2015. skriešanas - nūjošanas seriāls “Cēsu apļi”.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
30.10.2014. lēmumam Nr.418
 
Cēsu novada pašvaldības 2015. gadā organizēto sporta pasākumu
izdevumu tāme
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Nr.
p.
k.

Pasākuma
norises laiks

Pasākums Finansējuma izlietojuma
pozīcijas

Pasākuma
kopējie
izdevumi

1. 18.01.2015. Pasaules Sniega
diena

Afišas, apskaņošana,
pasākuma vadīšana;
pasākuma vietas
sagatavošana;
piemiņas veltes
dalībniekiem;
inventāra noma;
tiesnešu atalgojums
biroja preces.

600 EUR

2. janvāris Starptautiskais
basketbola turnīrs
“Cēsu kauss –
2015”

Medaļas, kausi, suvenīri
labākajiem spēlētājiem un
treneriem, piemiņas zīmes,
transporta noma,
prezentācijas izdevumi,
kancelejas preces, ielūgumi

1829 EUR

3. 7.02.2015. “Gada sportists” Pasākuma apskaņošana,
vadīšana;
balvas sportistiem un
treneriem.

2000 EUR

4. 6.-8.03.2015. Latvijas III Ziemas
Olimpiāde
sadarbībā ar
Siguldas novada
domi

Sacensību organizēšana
biatlonā Cēsu Olimpiskajā
centrā

700 EUR

5. 3.05.2015. Skrējiens –
nūjošanas
pārgājiens “Cēsu
pavasaris”

Afišas, pasākuma
apskaņošana, vadīšana;
trašu marķēšanas materiāli,
medaļās, diplomi, piemiņas
veltes,
dalībnieku numuri;
rezultātu apstrādes
pakalpojums;
čipu īre;
tiesnešu atalgojums;
kancelejas preces

1500 EUR

6. 23.06.2015. Skrējiens “Jānis un
Jānītis”

Afišas, pasākuma
apskaņošana, vadīšana;
trašu marķēšanas materiāli,
medaļas, diplomi, piemiņas
veltes,
dalībnieku numuri;
rezultātu apstrādes
pakalpojums;
čipu īre;
kancelejas preces;
kultūras pasākuma
organizēšana

2000 EUR
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7. 3.-5.07.2015. Latvijas Jaunatnes
vasaras Olimpiāde

Sporta bāzes, to
pakalpojumi; papildus
sporta inventāra noma;
kārtības, drošības un
apsardzes nodrošinājums;
glābēji un medicīniskais
nodrošinājums; transporta
pakalpojumi; apskaņošanas
pakalpojumi; reklāma,
papildus elektroenerģijas
nodrošinājums; ceļa zīmes
un satiksmes ierobežošana;
sīkā inventāra iegāde;
sanitāro mezglu
nodrošinājums; atkritumu
konteineri; dažādi
organizatoriskie darbi;
skatuvju uzstādīšana;
izglītības un kultūras
pasākumu organizēšana;
delegāciju vadītāju
pieņemšanas pasākums;
sacensību orgkomitejas
sanāksmes

26200 EUR

8. Jūlijs -
augusts

Cēsu Sporta svētki Afišas, pasākuma
apskaņošana, vadīšana;
medaļas, diplomi, piemiņas
veltes,
tiesnešu atalgojums;
līdzfinansējums
pasūtītajiem sporta
pasākumiem.

2000 EUR

9. Septembris Latvijas Olimpiskā
diena

Kausi, saldumi,
apskaņošana, krekli

585 EUR

10. Septembris Volejbola turnīrs
“Cēsu kauss –
2015” jauniešu
komandām

Medaļas, kausi, suvenīri
labākajiem spēlētājiem,
piemiņas zīmes,
prezentācijas izdevumi,
kancelejas preces,
medikamenti, tiesnešu
apmaksa.

1060 EUR

11. 28.09.-4.10.
2015.

Skriešanas,
nūjošanas seriāls
“Cēsu apļi”

Afišas, medaļas, diplomi,
piemiņas veltes,
tiesnešu atalgojums;
 

350 EUR

 Kopā:38824 EUR
 
 

Lēmums Nr. 419 Par grozījumiem Cēsu novada domes 17.07.2014. lēmumā Nr.
309 „Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23, Cēsis, Cēsu novadā”

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Lai  nodrošinātu telpu lietderīgu un racionālu izmantošanu un pārvaldīšanu un sekmētu pašvaldībai noteiktās izglītības
funkcijas īstenošanu, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 6.panta 6.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu un
21.panta pirmās daļas 23.punktu, likuma ‘’Par dzīvojamo telpu īri’’ 23., 25. un 26.pantu, ievērojot 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 16.10.2014. atzinumam (protokols Nr.13) un Cēsu novada domes Finanšu
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komitejas 23.10.2014. atzinumam (protokols Nr. 14), Cēsu novada dome,  atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par
(M.Malcenieks, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass, M.Sestulis, I.Lāce, I.Timermanis,
U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Izdarīt Cēsu novada domes 17.07.2014. lēmumā Nr.309 „Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23,
Cēsis, Cēsu novadā” šādu grozījumu:
Izteikt 1.punktu šādā redakcijā :
„1. Izveidot dienesta viesnīcu, kura darbojas laika posmā no 01.09.2014. – 30.06.2015. nedzīvojamās telpās ēkas Saules ielā
23, Cēsīs, Cēsu novadā 1.stāvā ar kopējo platību 578,78 m2 un ēkas 2. stāvā ar kopējo platību 348,38 m2, pavisam kopā
927,16 m2 :
1.1.izglītības iestāžu, kurās mācības notiek Cēsu novadā, izglītojamiem un studentiem;
1.2.  izglītojamiem, kuri apmaiņas projektu ietvaros apmeklē Cēsu novada izglītības iestādes”.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 420 Par nolikuma „Grozījumi 31.10.2013. nolikumā Nr.43 „Par naudas
balvām Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem”’’
apstiprināšanu

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
      Lai veicinātu Cēsu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēnu zināšanu izaugsmi, apgūstot izglītības
programmu un ārpus izglītības programmas padziļinātu saturu konkrētos mācību priekšmetos, ievērojot Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 27.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
16.10.2014. atzinumam (prot. Nr. 13) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.10.2014.atzinumam (prot. Nr. 14), Cēsu
novada dome,  atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs,
A.Bimbirulis, M.Niklass, M.Sestulis, I.Lāce, I.Timermanis, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt nolikumu „Grozījumi 31.10.2013. nolikumā Nr.43 „Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu
izglītojamajiem un pedagogiem” saskaņā ar pielikumu.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai nodrošināt lēmuma izpildi apstiprinātā budžeta ietvaros.
 
   
 
APSTIPRINĀTS
ar Cēsu novada domes
30.10.2014. sēdes lēmumu Nr.420
 
NOLIKUMS
Cēsīs
30.10.2014.                                                                     
                                              Nr.51
 
Grozījumi 31.10.2013. nolikumā Nr.43 „Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem’’
 
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu
 
Izdarīt 31.10.2013.nolikumā Nr.43 „Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem”
(apstiprināts ar Cēsu novada domes 31.10.2013. sēdes lēmumu Nr.458)  šādus grozījumus:
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1.      Izteikt 1.1.punktu šādā redakcijā: „1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Cēsu novada vispārizglītojošo izglītības
iestāžu (turpmāk – izglītības iestāžu) izglītojamie un pedagogi saņem naudas balvas par izciliem sasniegumiem
starptautiskajās, valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos darbos Valsts konferencē, kā rezultātā
tiek veidots pozitīvs Cēsu novada tēls un pozitīva Cēsu publicitāte vietējā, reģiona, valsts un starptautiskā mērogā.”;
2.      Izteikt 1.3.punktu šādā redakcijā: „1.3. Naudas balvu pasniegšana notiek katru gadu.”;
3.      Svītrot 3.4.punktā vārdus „Līdz katra mācību gada beigām”;
4.      3.6.punktā un 3.7.punktā svītrot iekavas un vārdus „(tajā skaitā likumdošanā noteiktie nodokļi)”;
5.      Papildināt 3.6.punktu ar 3.6.5.apakšpunktu šādā redakcijā: „3.6.5. par katru sasniegumu starptautiskajā
olimpiādē  150 EUR”;
6.      Papildināt 3.7.punktu ar 3.7.5.apakšpunktu šādā redakcijā: „3.7.5. par katru sasniegumu starptautiskajā
olimpiādē  100 EUR ”.
 

Lēmums Nr. 421 Par 2015.gada prioritātēm un budžeta projekta sagatavošanas
pamatnostādnēm

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta pirmo daļu, ievērojot 28.10.2010.Cēsu novada pašvaldības lēmuma
Nr.658 „Par Cēsu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības
apstiprināšanu” 14.punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.09.2014. (prot.Nr.12) un 23.10.2014. (prot.Nr.14)
atzinumu, Cēsu novada dome,  atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis,
G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass, M.Sestulis, I.Lāce, I.Timermanis, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 

Noteikt 2015.gada Cēsu novada pašvaldības budžeta prioritātes:1.

1.1.  Iedzīvotāju skaita saglabāšana un palielināšana un ekonomiskās aktivitātes veicināšana novadā, turpinot pašvaldības
infrastruktūras sakārtošanu;.
1.2.  Kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšana, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību līdzekļu bāzi,
turpinot izglītības iestāžu tīkla pilnveidi;
1.3.  Projektu apjomu apzināšana  un dokumentācijas gatavošana ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu īstenošanai  atbilstoši Cēsu novada pašvaldības attīstības programmai;
1.4.  Cēsu novada pašvaldības kolektīvu līdzdalības nodrošināšana XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
2.      2015.gada pamatbudžeta bāzes izdevumu – iestāžu  budžeta kontrolskaitļu noteikšanai apstiprināt:
2.1.  prognozējamo tekošā gada inflācijas procentu 0% apmērā;
2.2.  budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzi noteikt, pielietojot koeficientu 0.9 no tekošam gadam apstiprinātiem
uzturēšanas izdevumiem pēc stāvokļa uz 1.septembri;
2.3.  iestāžu (pasākumu) papildus pieprasījumus virs apstiprinātā kontrolskaitļa 2015.gadam iesniegt informatīviem
mērķiem. Finanšu nodaļai apkopot iesniegtos pieprasījumus un informēt Budžeta komisiju.
 
 

Lēmums Nr. 422 Par  maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.pantu,Ministru kabineta 13.07.1999.noteikumus Nr 250
„Kārtībā, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 3.,10. un 13.punktu,likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas
14.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 16.10.2014.atzinumam (prot.Nr.9) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 23.10.2014. atzinumam (prot.Nr.14), Cēsu novada dome,  atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par
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(M.Malcenieks, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass, M.Sestulis, I.Lāce, I.Timermanis,
U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
      1. Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus Cēsu pilsētas pansionātā:
      1.1. maksa par sociālās aprūpes klientiem sniegtajiem pakalpojumiem – 470.00 euro mēnesī par vienu personu;
      1.2. maksa par sociālās aprūpes klientiem sniegtajiem pakalpojumiem - 650.00 euro mēnesī par vienu personu ( ja
istabiņā vēlas dzīvot viens pats);
      1.3. ēdināšanas maksu (pārtikas iegādes izdevumus) sociālās aprūpes klientiem Cēsu pilsētas pansionātā- 
noteikt 1.85 euro dienā (vidēji mēnesī)  par vienu personu;
      1.4. pusdienu cena- 1.00 euro  par vienu personu, (pansionāta darbiniekiem).
      2. Lēmuma izpildes nodrošināšanu uzdot Cēsu pilsētas pansionāta direktorei.
      3. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2015.
 

Lēmums Nr. 423 Par grozījumiem 19.09.2013. Cēsu novada domes lēmumā Nr.
363 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās
izglītības iestādēs”

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un 7.punkta 2.daļu, 09.12.2010. Cēsu novada domes lēmumu
Nr.757 „Par ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un Vaives pagasta
vispārizglītojošās izglītības iestādes”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.10.2014. atzinumu (protokols
Nr.14), Cēsu novada dome,  atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis,
G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass, M.Sestulis, I.Lāce, I.Timermanis, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1.        Izdarīt 19.09.2013. Cēsu novada domes lēmumā Nr.363 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu
Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs” šādus grozījumus: papildināt lēmuma 5.punktu ar vārdiem: „Cēsu
internātpamatskolas-rehabilitācijas centra”.
2.        Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktoram.
 

Lēmums Nr. 424 Par dalības maksas apstiprināšanu basketbola turnīrā  ”Cēsu
kauss”

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldībā
plānotajiem sporta pasākumiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.10.2014. (prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu
novada dome,  atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs,
A.Bimbirulis, M.Niklass, M.Sestulis, I.Lāce, I.Timermanis, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.                  Apstiprināt dalības maksu starptautiskajā basketbola turnīrā „Cēsu kauss” – 64,00 EUR.
2.                  Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolai.
3.                  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 
 

Lēmums Nr. 425 Par nekustamā īpašuma „Meža Grīviņi” Vaives pagastā, Cēsu
novadā, sadalīšanu

Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
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            Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē 15.10.2014. reģistrēts XX un XX iesniegums (reģ. Nr.
1-12/257) ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu „Meža Grīviņi”, Vaives pag., Cēsu nov., kas sastāv no trijām  zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4290 009 0093 , 4290 009 0101 un 4290 009 0104, divos atsevišķos nekustamos
īpašumos. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4290 009 0101 un 4290 009 0104 saglabāt nosaukumu „Meža
Grīviņi”, Vaives pag., Cēsu nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 009 0093  piešķirt nosaukumu „Meža
Irbītes”, Vaives pag., Cēsu nov.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
19. panta pirmās daļas 1. punktu un 20. panta pirmās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumu Nr.50
„Vietvārdu informācijas noteikumi” 24.2. punktu un  ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas 21.10.2014. atzinumu (prot. Nr.41), Cēsu novada dome,  atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par
(M.Malcenieks, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, I.Lāce, I.Timermanis, U.Lencbergs,
I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piekrist nekustamā īpašuma „Meža Grīviņi”, Vaives pag., Cēsu nov., kas sastāv no trijām  atsevišķām zemes
vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 4290 009 0093, 4290 009 0101 un 4290 009 0104 sadalīšanai divos atsevišķos
nekustamos īpašumos.

Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4290 009 0101 un 4290 009 0104 saglabāt nosaukumu ”Meža1.
Grīviņi”, Vaives pag., Cēsu nov. Zemes lietošanas mērķis zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 009 0101-
lauksaimniecības zeme  (0101), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 009 0104- mežsaimniecības zeme 
(0201).
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 009 0093 piešķirt nosaukumu ”Meža Irbītes”, Vaives pag., Cēsu nov.2.
Zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecības  zeme (0201).
Uzdot Vaives pagasta pārvaldei paziņot par pieņemto lēmumu.3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.4.

 
 

Lēmums Nr. 426 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 39 „Par
Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”

Ziņo: A.Mihaļovs, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, Ģ.Beikmaņa 27.10.2014. iesniegumu
(reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā Nr.1-25/3760), Cēsu novada dome,  atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (M.Malcenieks,
A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, I.Lāce, I.Timermanis, U.Lencbergs, I.Suija-
Markova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
            Izdarīt šādu grozījumu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 39 „Par Dzīvojamo māju
privatizācijas komisiju”:
            izslēgt no komisijas sastāva Ģ.Beikmani, SIA „ CDzP” valdes priekšsēdētāju.
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