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Lēmums Nr. 98 Par zemes ierīcības projekta zemes vienībai „Jaunlejas
Daudziešas” Vaives pagastā, Cēsu novadā, apstiprināšanu

Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
 
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisija 24.09.2013. pieņēma lēmumu Nr.38 (protokols
Nr.33) „Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu zemes vienībai „Jaunlejas Daudziešas”
Vaives pagastā, Cēsu novadā ”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde, sadalot zemes gabalu (kadastra
apzīmējums 4290 004 0087) četros atsevišķos zemes gabalos ar platībām 2,0 ha,  2,5 ha, 7,4 ha un 15,6 ha.  Zemes
ierīcības projekts saskaņots ar nekustamā īpašuma īpašnieku, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, Dabas
aizsardzības pārvaldi, VAS „Latvijas valsts ceļi” Vidzemes reģiona Cēsu nodaļu un 18.02.2014. saņemts atzinums
(dokumenta nosaukums 333753.edoc.) no Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas. Jaunizveidotajam zemes
gabalam Nr.1 piekļūšana iespējama no valsts autoceļa caur zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 4290 004 0082
un 4290 004 0125 ( ja tiek noslēgts ceļa servitūta līgums par labu jaunizveidotajam zemes gabalam) vai tiek nodrošināta
pa projektētu ceļa vietu ar esošu pieslēgumu valsts autoceļam ,  zemes gabalam Nr.2 piekļūšana tiek nodrošināta pa
projektētu ceļa vietu ar esošu pieslēgumu valsts autoceļam, zemes gabalam Nr.3 piekļūšana tiek nodrošināta no esoša
servitūta ceļa ar tiešu piekļuvi valsts autoceļam un  zemes gabalam Nr.4 piekļūšana tiek nodrošināta no esoša servitūta
ceļa ar tiešu piekļuvi valsts autoceļam un  ir arī tieša piekļuve valsts autoceļam.
      Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Initas Upenas  (sertifikāts Nr. BA-257) izstrādāto zemes ierīcības projektu
un SIA „Latīpašums- Mērniecības birojs”, reģ. Nr. 44103028861, adrese Ainavu iela 8, Cēsis, Cēsu nov., iesniegumu
(reģistrētu Cēsu novada pašvaldībā 20.02.2014 ar Nr.3/627) un saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Administratīvā procesa likuma 65. panta
pirmo daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otro daļu un 17. panta otro daļu, Ministru
kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31. punktu, Ministru
kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. punktu, Cēsu novada domes 03.09.2009.
saistošo noteikumu Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11. „Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3. punkta 3.2. un 3.10. apakšpunktu prasībām,
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 25.02.2014. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.8),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis,
A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienībai "Jaunlejas Daudziešas", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar
kadastra Nr. 4290 004 0087 saskaņā ar pielikumu.
2.      Zemes gabalam (projektā Nr.1.) un ēkām saglabāt nosaukumu un adresi „Jaunlejas Daudziešas”, Vaives pag.,
Cēsu nov., LV- 4136.
2.1. Zemes gabala platība 2,0 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības  zeme (0101).
            3.  Zemes gabalam (projektā Nr.2.) piešķirt nosaukumu „Jaundaudziešas”, Vaives pag., Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 2,5 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis - mežsaimniecības  zeme (0201).
4         Zemes gabalam (projektā Nr.3.) piešķirt nosaukumu „Jaundaudziešas”, Vaives pag., Cēsu nov.:
4.1. Zemes gabala platība 7,4 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
4.2. Zemes lietošanas mērķis - mežsaimniecības  zeme (0201).
5        Zemes gabalam (projektā Nr.4.) piešķirt nosaukumu „Pļavas Daudziešas”, Vaives pag., Cēsu nov.:
5.1. Zemes gabala platība 15,6 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
5.2. Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecības  zeme (0101).
6.   Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
7.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai.
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Lēmums Nr. 99 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanuzemes
vienības Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Cēsīs, Cēsu nov., daļai Ziņo: Z.Jēkabsone,
Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja

 
Cēsu novada pašvaldībā 21.02.2014. saņemts SIA „LNB Cēsu Mācību un Ražošanas Uzņēmums”  iesniegums (pašvaldībā
reģistrēts ar Nr.3/632)  ar lūgumu noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  zemes vienības daļai ar kadastra
apzīmējumu 4201 005 2407 8004, nosakot mērķi rūpnieciskās ražošanas objektu apbūve.
Šobrīd Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Cēsīs, Cēsu
nov. (kadastra apzīmējums 4201 005 2407, platība 10482 m2), reģistrēti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
Komercdarbības objektu apbūve (0801) – 1362 m2, Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (0902) –
2202 m2, Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) – 6918 m2.
Uz izveidojamās zemes vienības daļas atrodas citai personai piederoša katlu mājas ēka ar adresi Raiņa ielā 21B, Cēsīs,
Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 005 2407 014. Zemes vienības daļa ir nomas platība katlu mājas uzturēšanai. Tā kā
ēkas galvenais lietošanas veids ir 1251 - Rūpnieciskās ražošanas ēkas, tad atbilstošais nekustamā īpašuma (zemes)
lietošanas mērķis ir Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001), kas arī sakrīt ar vienu no esošajiem visas zemes
vienības lietošanas mērķiem.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1. un 26.1. punktu un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 25.02.2014.
priekšlikumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Noteikt zemes vienības Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 005 2407), daļai ar1.
kadastra apzīmējumu  4201 005 2407 8004 un platību 258 m2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve (1001).
Zemes vienībai Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 005 2407, platība 104822.
m2), saglabāt esošos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.

 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas
spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 

Lēmums Nr. 100 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes
vienībai Vaives pagastā, Cēsu novadā  

Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 31.01.2014. vēstuli
Nr.9-01/321186-1/1 par kadastra datu labošanu. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļa lūdz, pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 3. punktu, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību
rezerves zemes fondā iekļautajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 010 0057 ( zemes vienības platība 6,92
ha).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
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9. panta pirmās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3. punktu, Cēsu novada domes
03.09.2009. saistošo noteikumu Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11." Cēsu rajona Vaives pagasta
teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3. punktu, ievērojot Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.02.2014. priekšlikumu (prot. Nr.7) un Cēsu novada domes
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 20.02.2014. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13
balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis,
M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 010 0057 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - „Zeme,1.
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201)”  6,92 ha platībā.
Uzdot Vaives pagasta pārvaldei nodrošināt paziņošanu par pieņemto lēmumu.2.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.3.

 
 

Lēmums Nr. 101 Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamam īpašumam
"Kārkli" Vaives pagastā, Cēsu novadā

Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
 
    Cēsu novada pašvaldībā ir saņemta Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 20.11.2013. vēstule
Nr.2-04.1-V/4815 par vienādajām adresēm Cēsu novadā. 11.02.2014. saņemts I.K. iesniegums (Nr. 1-12/30) ar lūgumu
mainīt nosaukumu un adresi viņai piederošam nekustamam īpašumam „Kārkli” Vaives pagastā, Cēsu novadā, ( kadastra
apzīmējums 4290 004 0116 ) uz nosaukumu „Dižkārkli” Vaives pagasts, Cēsu novads.
            Pamatojoties  uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otro daļu un 17. panta otro daļu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269
"Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. un 8. punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas
18.02.2014. priekšlikumu (prot. Nr.7) un Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 20.02.2014.
atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam „Kārkli”, Vaives pagasts, Cēsu novads, (kadastra Nr. 4290 004 0116)1.
uz nosaukumu „Dižkārkli”, Vaives pagasts, Cēsu novads.
Mainīt adresi „Kārkli”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136, adreses kods 102883933, zemes vienībai ar kadastra2.
apzīmējumu 4290 004 0116 un uz tās esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 4290 004 0116 001 un 4290 004
0116 002 uz „Dižkārkli”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136.
Uzdot Vaives pagasta pārvaldei paziņot par pieņemto lēmumu.3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.4.

Lēmums Nr. 102 Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 58, Cēsīs, Cēsu novadā,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu

Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
 
          Saskaņā ar Cēsu novada 03.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”,
ar kuriem Cēsu novada teritorijas plānojuma sastāvā iekļauts „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums” (agrāk Cēsu pilsētas
domes 09.06.2005. saistošie noteikumi Nr.9), zemes gabals Rīgas ielā 58, Cēsīs, Cēsu nov., nepieciešams pašvaldību
funkciju realizēšanai kā kapsētu teritorija.  
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             Ar Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un
piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr. 17, 2.p.) noteikts, ka Cēsu novada pašvaldībai piekrīt zemes
vienība Rīgas ielā 58, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4201 008 0735.
           Ar Cēsu novada domes 07.06.2012. lēmumu Nr. 258 „Par izmaiņām Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā
un grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā 29.12.2009. lēmumā Nr.541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un
piekrītošām zemes vienībām Cēsīs Cēsu novadā (prot. Nr.9; 17.p.) noteikts, ka zemes vienības Rīgas ielā 58, Cēsīs, Cēsu
nov., platība 16785 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā. Piekritības pamatojums – likuma “Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punkts.
Nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķis – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju
apbūve (0907).                                  
         Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS”, reģistrācijas
Nr. 44103028861, Ainavu iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV - 4101, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un
izgatavotajiem zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāniem, kā arī Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības
un attīstības komitejas 20.02.2014. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass,
J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Rīgas iela 58, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 0081.
0735, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1.7013  ha (17013 m2), kadastra apzīmējums 4201 008 0735,
kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
Zemes lietošanas mērķis – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (0907) -2.
1.7013 ha.
Zemes vienības apgrūtinājumi – 12010101 - aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 m dziļumā –3.
0.0074 ha, 120103 - aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0086 ha, 120503 - aizsargjoslas
teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu – 0.0002 ha, 12050601 - aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0.0016 ha, 120302  - aizsargjoslas
teritorija gar ielu – būvlaide - 0.0019 ha, 120302 -  aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.1216 ha, 16010201
- aizsargjoslas teritorija ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktu – 0.0079 ha.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt un veikt lēmuma izpildi.4.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes pašvaldības administrācijas vadītājam.5.

Lēmums Nr. 103 Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 60, Cēsīs, Cēsu novadā,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu

Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
                                                                            
                                      
                 Ar Cēsu novada domes 07.06.2012. lēmumu Nr. 258 „Par izmaiņām Cēsu pilsētas zemes
ierīcības projektā un grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā 29.12.2009. lēmumā Nr.541 „Par Cēsu novada pašvaldībai
piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr.9; 17.p.) noteikts, ka Cēsu novada pašvaldībai
piekrīt zemes vienība Rīgas ielā 60, Cēsīs Cēsu nov., zemes vienības platība 6183 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies
zemes vienību uzmērot dabā. Piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punkts.
        Ar Cēsu novada domes 12.12.2013. lēmumu Nr. 540 „Par zemes vienību Rīgas ielā 60, Cēsīs, Cēsu novadā”
(prot. Nr.22; 34.p.) noteikts, ka Cēsu novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Rīgas ielā 60, Cēsīs, Cēsu nov.
(kadastra apzīmējums 4201 008 0016), platība pēc kadastrālās uzmērīšanas ir 5958 m2 un noteikti zemes vienībai šādi
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve
(0907) – 1726 m2; zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101) – 719 m2;
pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (0502) – 3513 m2.                        
         Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS”, reģistrācijas
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Nr. 44103028861, Ainavu iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV - 4101, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un
izgatavotajiem zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāniem, kā arī Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības
un attīstības komitejas 20.02.2014. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass,
J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Rīgas iela 60, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 0081.
0017, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.5958  ha (5958 m2), kadastra apzīmējums 4201 008 0016,
kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
Zemes vienības apgrūtinājumi – 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un2.
ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0.0178 ha, 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju – 0.0349 ha; 120503 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu – 0.0001 ha; 120401 –
aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju – 0.0050 ha; 12010101 –
aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 m dziļumā 0.0001 ha; 120301 – aizsargjoslas teritorija gar
ielu - sarkanā līnija – 0.0719 ha; 120302 – aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0722 ha; 120302 –
aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0370 ha; 120302 – aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0379
ha.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt un veikt lēmuma izpildi.3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.4.

 

Lēmums Nr. 104 Grozījumi Cēsu novada domes 10.11.2011. lēmumā Nr. 569 „Par
Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošo
nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā”

Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, kas noteic pašvaldības
pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, Publisko aģentūru likuma 24.
panta pirmo daļu, valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. pantu un Cēsu
novada domes 13.02.2014. lēmumu Nr.92 „Par nekustamā īpašuma Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas
nodošanu iznomāšanai” (prot. Nr. 2, 35.p.), ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas
20.02.2014. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis,
U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs,
L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.                  Izdarīt Cēsu novada domes 10.11.2011. lēmumā Nr. 569 „Par Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošo nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā” šādus grozījumus:
1.1.                        svītrot 2.2. apakšpunktu;
1.2.                        papildināt lēmumu ar 2.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.2.1 ēkā ar kadastra apzīmējumu Nr. 42010060704001 – pagrabstāva telpas Nr. 1,2,3,4 atbilstoši ēkas pagrabstāva
plānam 5.1 pielikumā (darba telpu platība: 63,5 m², darba telpu platībai proporcionālā palīgtelpu platības daļa: 31,5 m²,
kopējā platība: 95,0 m²)”;
1.3.                        papildināt lēmumu ar 5.1 pielikumu Pagraba stāva plāns.
2.      Telpu valdītājam Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” izdarīt šim lēmumam atbilstošus
grozījumus ar Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komiteju noslēgtajā līgumā par telpu lietošanu.
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Lēmums Nr. 105 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 

Lēmums Nr. 106 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 

Lēmums Nr. 107 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 

Lēmums Nr. 108 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 

Lēmums Nr. 109 Par daļēju nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 

Lēmums Nr. 110 Par daļēju nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 

Lēmums Nr. 111 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 

Lēmums Nr. 112 Par daļēju nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs
 

Lēmums Nr. 113 Par pirmsskolas grupas atvēršanu Cēsu 2.pamatskolā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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Pamatojoties uz Latvijas Nacionālo attīstības plānā 2014. – 2020.gadam (apstiprināts Saeimā 2012.gada 20.decembrī)
minēto uzdevumu – nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību, uz Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014. –
2020.gadam(apstiprinātas Ministru kabinetā 07.01.2014.), kas nosaka, ka veidojot iestāžu pakalpojumu piedāvājumu,
pirmsskolas izglītība jānodrošina maksimāli tuvu dzīvesvietai neatkarīgi no ģeopolitiskajiem kritērijiem,  likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Cēsu novada Attīstības programmas 2013. - 2020.gadam  izvirzīto stratēģisko attīstības
virzienu – augsta iedzīvotāju dzīves kvalitāte, nodrošinot pieejamu un kvalitatīvu izglītību, veselību un mājokli, 10.10.2013.
Cēsu novada domes lēmuma Nr.419 „Par 2014.gada budžeta prioritātēm un budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzes
noteikšanu” punktiem 1.1. un 1.4., ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.02.2014.
(prot.Nr.3) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2014. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis,
A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Atvērt jaunu pirmsskolas grupu Cēsu 2.pamatskolā ar 2014.gada 1.septembri.1.
Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai 2014. gada budžeta grozījumos plānot nepieciešamo finansējumu jaunas2.
pirmsskolas grupas atvēršanai Cēsu 2.pamatskolā no pamatbudžeta izmaksu pozīcijas -  vispārējie vadības
izdevumi.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.3.

 

Lēmums Nr. 114 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 24 „Par
Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likumā un Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošajos noteikumos Nr. 18 „Cēsu
novada pašvaldības nolikums” noteikto administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtību, Administratīvo aktu apstrīdēšanas
komisijas kompetenci, iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 05.04.2012.
lēmumu Nr. 156) 4.3., 4.7., 8. un 9.2.punktu, Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumu Nr. 5 „Par iestādes „Cēsu novada
pašvaldība” vadītāju”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un  likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.apakšpunktu, 4.panta otro daļu, 6.pantu,
7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un
amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu
novada domes lēmumos, Cēsu novada domes amatpersonu rīkojumos, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja
amata aprakstā noteikto iestādes vadītāja kompetenci, Biedrību un nodibinājumu likumā un biedrības „Mednieku klubs
„Lenči” statūtos noteikto valdes locekļu kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta
situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2014. atzinumam (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 12 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Timermanis,
M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – 1 (deputāts A.Rasmanis), nolemj:
 
1.         Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 24 „ Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”
šādus grozījumus:
1.1.            iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas locekli S.Zvirbuli, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāju;
1.2.            iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas priekšsēdētāja vietnieku Jāni Gobu, Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītāju.
2.         Atļaut Jānim Gobam (Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam, Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Apvienotās novadu civilās aizsardzības komisijas loceklis, Transporta kustības
organizācijas komisijas priekšsēdētājs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis, Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas loceklis, Personāla jautājumu komisijas priekšsēdētājs, Publisku pasākumu atļauju
izsniegšanas komisijas priekšsēdētājs, Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka
drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas priekšsēdētājs, arhīva apstrādes ekspertu komisijas priekšsēdētājs,
konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas priekšsēdētājs, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas
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priekšsēdētājs, konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas loceklis, iepirkumu komisiju
priekšsēdētājs, biedrības „Mednieku klubs „Lenči” valdes loceklis) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
(Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu,
nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
3.         Atļaut Jānim Gobam (Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks) savienot
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu ( Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Apvienotās
novadu civilās aizsardzības komisijas loceklis, Transporta kustības organizācijas komisijas priekšsēdētājs, Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas loceklis, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas loceklis, Personāla
jautājumu komisijas priekšsēdētājs, Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas priekšsēdētājs, Licencēšanas
komisijas priekšsēdētājs, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas
priekšsēdētājs, arhīva apstrādes ekspertu komisijas priekšsēdētājs, konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas
priekšsēdētājs, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas priekšsēdētājs, konkursa „Par skaistāko Cēsu
novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas loceklis, iepirkumu komisiju priekšsēdētājs, Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs, biedrības „Mednieku klubs „Lenči” valdes loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.

Lēmums Nr. 115 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 251 „Par
Administratīvo komisiju”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Administratīvās komisijas reglamentā noteikto
Administratīvās komisijas kompetenci, Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumu Nr. 5 „Par iestādes „Cēsu novada
pašvaldība”  vadītāju”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 27.02.2014. atzinumam (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par
(A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs,
G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – 1 (deputāts A.Rasmanis), nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 251 „Par Administratīvo komisiju” šādu grozījumu: izslēgt no
Administratīvās komisijas sastāva J.Gobu, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa priekšnieku.
 

Lēmums Nr. 116 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 39 „Par
Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas reglamentā noteikto komisijas kompetenci, iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikuma (apstiprināts ar Cēsu
novada domes 05.04.2012. lēmumu Nr. 156) 4.3., 4.7., 8. un 9.2.punktu, Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumu Nr. 5 „Par
iestādes „Cēsu novada pašvaldība”  vadītāju”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un 
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.apakšpunktu, 4.panta otro
daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu
novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto
komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos,
t.sk., Cēsu novada domes lēmumos, Cēsu novada domes amatpersonu rīkojumos, Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītāja amata aprakstā noteikto iestādes vadītāja kompetenci, Biedrību un nodibinājumu likumā un
biedrības „Mednieku klubs „Lenči” statūtos noteikto valdes locekļu kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var
radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2014. atzinumam (prot. Nr. 3),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – 1 (deputāts
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A.Rasmanis), nolemj:
 
1.             Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 39 „ Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”
šādus grozījumus:
1.1.            izslēgt no komisijas sastāva J.Rozenbergu, Cēsu novada domes priekšsēdētāju;
1.2.            iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas priekšsēdētāja vietnieku J.Gobu, Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītāju.
2.         Atļaut J.Gobam (Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas
komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Apvienotās novadu civilās aizsardzības komisijas loceklis, Transporta kustības
organizācijas komisijas priekšsēdētājs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis, Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas loceklis, Personāla jautājumu komisijas priekšsēdētājs, Publisku pasākumu atļauju
izsniegšanas komisijas priekšsēdētājs, Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka
drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas priekšsēdētājs, arhīva apstrādes ekspertu komisijas priekšsēdētājs,
konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas priekšsēdētājs, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas
priekšsēdētājs, konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas loceklis, iepirkumu komisiju
priekšsēdētājs, biedrības „Mednieku klubs „Lenči” valdes loceklis) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
(Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
3.         Atļaut J.Gobam (Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas
komisijas priekšsēdētāja vietnieks,  Apvienotās novadu civilās aizsardzības komisijas loceklis, Transporta kustības
organizācijas komisijas priekšsēdētājs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis, Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas loceklis, Personāla jautājumu komisijas priekšsēdētājs, Publisku pasākumu atļauju
izsniegšanas komisijas priekšsēdētājs, Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka
drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas priekšsēdētājs, arhīva apstrādes ekspertu komisijas priekšsēdētājs,
konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas priekšsēdētājs, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas
priekšsēdētājs, konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas loceklis, iepirkumu komisiju
priekšsēdētājs, biedrības „Mednieku klubs „Lenči” valdes loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 

Lēmums Nr. 117 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 40 „Par
pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijas un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas reglamentā noteikto komisijas kompetenci, iestādes „Cēsu
novada pašvaldība” nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu Nr. 156) 4.3., 4.7., 8. un 9.2.punktu
Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumu Nr. 5 „Par iestādes „Cēsu novada pašvaldība”  vadītāju”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un  likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.apakšpunktu, 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas
3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos
noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu
kompetences, tiesības un pienākumus, Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes
lēmumos, Cēsu novada domes amatpersonu rīkojumos, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja amata aprakstā
noteikto iestādes vadītāja kompetenci, Biedrību un nodibinājumu likumā un biedrības „Mednieku klubs „Lenči” statūtos
noteikto valdes locekļu kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2014. atzinumam (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12
balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Timermanis, M.Niklass,
J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – 1 (deputāts A.Rasmanis), nolemj:
 
1. Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 40 „Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju”



14. no 49

šādus grozījumus:
1.1. izslēgt no komisijas sastāva J.Rozenbergu, Cēsu novada domes priekšsēdētāju;
1.2. iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas priekšsēdētāja vietnieku M.Malcenieku, Cēsu novada domes priekšsēdētāja
vietnieku;
1.3. iekļaut komisijas sastāvā J.Gobu, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju.
2.    Atļaut J.Gobam (Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas
priekšsēdētāja vietnieks, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Apvienotās novadu civilās
aizsardzības komisijas loceklis, Transporta kustības organizācijas komisijas priekšsēdētājs, Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas loceklis, Personāla jautājumu komisijas priekšsēdētājs, Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas
komisijas priekšsēdētājs, Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību
apdraudošu būvju apzināšanas komisijas priekšsēdētājs, arhīva apstrādes ekspertu komisijas priekšsēdētājs, konkursa
„Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas priekšsēdētājs, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas
priekšsēdētājs, konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas loceklis, iepirkumu komisiju
priekšsēdētājs, biedrības „Mednieku klubs „Lenči” valdes loceklis) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
(Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
3.    Atļaut J.Gobam (Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas
priekšsēdētāja vietnieks, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Apvienotās novadu civilās
aizsardzības komisijas loceklis, Transporta kustības organizācijas komisijas priekšsēdētājs, Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas loceklis, Personāla jautājumu komisijas priekšsēdētājs, Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas
komisijas priekšsēdētājs, Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību
apdraudošu būvju apzināšanas komisijas priekšsēdētājs, arhīva apstrādes ekspertu komisijas priekšsēdētājs, konkursa
„Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas priekšsēdētājs, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas
priekšsēdētājs, konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas loceklis, iepirkumu komisiju
priekšsēdētājs, biedrības „Mednieku klubs „Lenči” valdes loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4.         Atļaut M.Malceniekam (Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Administratīvo aktu apstrīdēšanas
komisijas priekšsēdētājs, Personāla jautājumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Transporta kustības organizācijas
komisijas priekšsēdētājs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs, Cēsu novada pašvaldības iestāžu
vadītāju un izpilddirektora vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā”
komisijas loceklis, Cēsu novada Jaunatnes lietu Konsultatīvās komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu (Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 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 M.Malceniekam (Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks)
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Administratīvo aktu
apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētājs, Personāla jautājumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Transporta kustības
organizācijas komisijas priekšsēdētājs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs, Cēsu novada
pašvaldības iestāžu vadītāju un izpilddirektora vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, konkursa „Sakārtotākā
fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas loceklis, Cēsu novada Jaunatnes lietu Konsultatīvās komisijas loceklis), jo amatu
savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
6.         Lēmums stājas spēkā 10.03.2014.
 

Lēmums Nr. 118 Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr. 33 „Par
pārstāvja deleģēšanu apvienotajā novadu civilās aizsardzības komisijā”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Civilās aizsardzības likumā noteikto pašvaldības kompetenci, iestādes „Cēsu novada pašvaldība”
nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu Nr. 156) 4.3., 4.7., 8. un 9.2.punktu, Cēsu novada domes
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23.01.2014. lēmumu Nr. 5 „Par iestādes „Cēsu novada pašvaldība”  vadītāju”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 24.punktu, 61.pantu un  likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās
daļas 16.apakšpunktu, 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos,
Ministru kabineta noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu
apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Latvijas
Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes lēmumos, Cēsu novada domes amatpersonu
rīkojumos, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja amata aprakstā noteikto iestādes vadītāja kompetenci,
Biedrību un nodibinājumu likumā un biedrības „Mednieku klubs „Lenči” statūtos noteikto valdes locekļu kompetenci, 
nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 27.02.2014. atzinumam (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (A.Bimbirulis,
M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs,
L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – 1 (deputāts A.Rasmanis), nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr. 33 „Par pārstāvja deleģēšanu apvienotajā novadu civilās aizsardzības
komisijā” šādu grozījumu:
papildināt  lēmumu ar 1.1 pantu šādā redakcijā:
 „1.1 Deleģēt J.Gobu, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju, darbam apvienotajā novadu civilās aizsardzības
komisijā.”
 

Lēmums Nr. 119 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 35 „Par
Transporta kustības organizācijas komisiju”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Transporta kustības organizācijas komisijas kompetenci, iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikuma
(apstiprināts ar Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu Nr. 156) 4.3., 4.7., 8. un 9.2.punktu, Cēsu novada domes
23.01.2014. lēmumu Nr. 5 „Par iestādes „Cēsu novada pašvaldība”  vadītāju”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 24.punktu, 61.pantu un  likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās
daļas 16.apakšpunktu, 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos,
Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu
apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Latvijas
Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes lēmumos, Cēsu novada domes amatpersonu
rīkojumos, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja amata aprakstā noteikto iestādes vadītāja kompetenci,
Biedrību un nodibinājumu likumā un biedrības „Mednieku klubs „Lenči” statūtos noteikto valdes locekļu kompetenci, 
nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 27.02.2014. atzinumam (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (A.Bimbirulis,
M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs,
L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – 1 (deputāts A.Rasmanis), nolemj:
 
1.    Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 35 „Par Transporta kustības organizācijas komisiju” šādus
grozījumus:
1.1. izslēgt no komisijas sastāva A.Mihaļovu, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru;
1.2. iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas priekšsēdētāju J.Gobu, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju.
2. Atļaut J.Gobam (Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas
priekšsēdētāja vietnieks, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Apvienotās novadu civilās
aizsardzības komisijas loceklis, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas loceklis, Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas loceklis, Personāla jautājumu komisijas priekšsēdētājs, Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas
komisijas priekšsēdētājs, Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību
apdraudošu būvju apzināšanas komisijas priekšsēdētājs, arhīva apstrādes ekspertu komisijas priekšsēdētājs, konkursa
„Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas priekšsēdētājs, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas
priekšsēdētājs, konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas loceklis, iepirkumu komisiju
priekšsēdētājs, biedrības „Mednieku klubs „Lenči” valdes loceklis) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
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(Transporta kustības organizācijas komisijas priekšsēdētājs), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
3.  Atļaut J.Gobam (Transporta kustības organizācijas komisijas priekšsēdētājs) savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu (Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētāja
vietnieks, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Apvienotās novadu civilās aizsardzības
komisijas loceklis, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas loceklis, Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijas loceklis, Personāla jautājumu komisijas priekšsēdētājs, Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas
priekšsēdētājs, Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju
apzināšanas komisijas priekšsēdētājs, arhīva apstrādes ekspertu komisijas priekšsēdētājs, konkursa „Tīrākā ietve Cēsu
novadā” komisijas priekšsēdētājs, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas priekšsēdētājs, konkursa „Par
skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas loceklis, iepirkumu komisiju priekšsēdētājs, biedrības
„Mednieku klubs „Lenči” valdes loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 
 

Lēmums Nr. 120 Grozījumi Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 412 „Par
Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas kompetenci, iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikuma
(apstiprināts ar Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu Nr. 156) 4.3., 4.7., 8. un 9.2.punktu, Cēsu novada domes
23.01.2014. lēmumu Nr. 5 „Par iestādes „Cēsu novada pašvaldība”  vadītāju”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 24.punktu, 61.pantu un  likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās
daļas 16.apakšpunktu, 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos,
Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu
apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Latvijas
Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes lēmumos, Cēsu novada domes amatpersonu
rīkojumos, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja amata aprakstā noteikto iestādes vadītāja kompetenci,
Biedrību un nodibinājumu likumā un biedrības „Mednieku klubs „Lenči” statūtos noteikto valdes locekļu kompetenci, 
nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 27.02.2014. atzinumam (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (A.Bimbirulis,
M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs,
L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – 1 (deputāts A.Rasmanis), nolemj:
 
1.        Izdarīt Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 412 „Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas
sastāvu” šādu grozījumu: iekļaut komisijas sastāvā J.Gobu, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju.
2.        Atļaut J.Gobam (Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas
komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Apvienotās novadu
civilās aizsardzības komisijas loceklis, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas loceklis, Transporta kustības
organizācijas komisijas priekšsēdētājs, Personāla jautājumu komisijas priekšsēdētājs, Publisku pasākumu atļauju
izsniegšanas komisijas priekšsēdētājs, Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka
drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas priekšsēdētājs, arhīva apstrādes ekspertu komisijas priekšsēdētājs,
konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas priekšsēdētājs, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas
priekšsēdētājs, konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas loceklis, iepirkumu komisiju
priekšsēdētājs, biedrības „Mednieku klubs „Lenči” valdes loceklis) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
(Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
3.        Atļaut J.Gobam (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas amatu
ar citu amatu (Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas
priekšsēdētāja vietnieks, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Apvienotās novadu civilās
aizsardzības komisijas loceklis, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas loceklis, Transporta kustības
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organizācijas komisijas priekšsēdētājs,  Personāla jautājumu komisijas priekšsēdētājs, Publisku pasākumu atļauju
izsniegšanas komisijas priekšsēdētājs, Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka
drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas priekšsēdētājs, arhīva apstrādes ekspertu komisijas priekšsēdētājs,
konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas priekšsēdētājs, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas
priekšsēdētājs, konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas loceklis, iepirkumu komisiju
priekšsēdētājs, biedrības „Mednieku klubs „Lenči” valdes loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai

Lēmums Nr. 121 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 27 „Par
Personāla jautājumu komisiju”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Personāla jautājumu komisijas kompetenci, iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikuma (apstiprināts ar
Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu Nr. 156) 4.3., 4.7., 8. un 9.2.punktu, Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumu Nr. 5
„Par iestādes „Cēsu novada pašvaldība”  vadītāju”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu
un  likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.apakšpunktu, 4.panta
otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos,
Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos
noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Latvijas Republikas spēkā esošajos
normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes lēmumos, Cēsu novada domes amatpersonu rīkojumos, Cēsu novada
pašvaldības administrācijas vadītāja amata aprakstā noteikto iestādes vadītāja kompetenci, nevar secināt, ka amatu
savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2014. atzinumam
(prot. Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – 1
(deputāts A.Rasmanis), nolemj:
 
1.    Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 27 „Par Personāla jautājumu komisiju” šādu grozījumu:
1.1. izslēgt no komisijas sastāva Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru;
1.2. iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas priekšsēdētāju Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju.
2.    Noteikt, ka komisija pieaicina savā darbā Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru, ja komisijā izskatāmais jautājums
skar Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora pakļautībā esošo struktūrvienību amatus, darbiniekus.
 
 

Lēmums Nr. 122 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 49 „Par
Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Publisku pasākumu atļaujas izsniegšanas komisijas kompetenci, kas izriet no Publisku izklaides un
svētku pasākumu drošības likumā noteiktā, iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada
domes 05.04.2012. lēmumu Nr. 156) 4.3., 4.7., 8. un 9.2.punktu, Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumu Nr. 5 „Par iestādes
„Cēsu novada pašvaldība”  vadītāju”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un  likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.apakšpunktu, 4.panta otro daļu,
6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada
domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un
amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu
novada domes lēmumos, Cēsu novada domes amatpersonu rīkojumos, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja
amata aprakstā noteikto iestādes vadītāja kompetenci, Biedrību un nodibinājumu likumā un biedrības „Mednieku klubs
„Lenči” statūtos noteikto valdes locekļu kompetenci,  nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta
situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2014. atzinumam (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 12 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Timermanis,
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M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – 1 (deputāts A.Rasmanis), nolemj:
 
1.    Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 49 „Par Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju” šādu
grozījumu:
1.1. izslēgt no komisijas sastāva A.Mihaļovu, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru;
1.2. iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas priekšsēdētāju J.Gobu, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju.
2.    Atļaut J.Gobam (Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas
priekšsēdētāja vietnieks, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Apvienotās novadu civilās
aizsardzības komisijas loceklis, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas loceklis, Transporta kustības
organizācijas komisijas priekšsēdētājs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis, Personāla jautājumu
komisijas priekšsēdētājs, Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību
apdraudošu būvju apzināšanas komisijas priekšsēdētājs, arhīva apstrādes ekspertu komisijas priekšsēdētājs, konkursa
„Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas priekšsēdētājs, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas
priekšsēdētājs, konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas loceklis, iepirkumu komisiju
priekšsēdētājs, biedrības „Mednieku klubs „Lenči” valdes loceklis) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
(Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas priekšsēdētājs), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
3.    Atļaut J.Gobam (Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas priekšsēdētājs) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas
priekšsēdētāja vietnieks, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Apvienotās novadu civilās
aizsardzības komisijas loceklis, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas loceklis, Transporta kustības
organizācijas komisijas priekšsēdētājs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis, Personāla jautājumu
komisijas priekšsēdētājs, Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību
apdraudošu būvju apzināšanas komisijas priekšsēdētājs, arhīva apstrādes ekspertu komisijas priekšsēdētājs, konkursa
„Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas priekšsēdētājs, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas
priekšsēdētājs, konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas loceklis, iepirkumu komisiju
priekšsēdētājs, biedrības „Mednieku klubs „Lenči” valdes loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai
 
 

Lēmums Nr. 123 Grozījumi Cēsu novada domes 12.01.2012. lēmumā Nr.3  „Par
Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisiju”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 10.11.2011. saistošajos noteikumos Nr. 24 „Pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem
taksometriem” noteikto Licencēšanas komisijas kompetenci,  iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikuma (apstiprināts
ar Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu Nr. 156) 4.3., 4.7., 8. un 9.2.punktu, Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumu Nr.
5 „Par iestādes „Cēsu novada pašvaldība”  vadītāju”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu
un  likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.apakšpunktu, 4.panta
otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos,
Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos
noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Latvijas Republikas spēkā esošajos
normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes lēmumos, Cēsu novada domes amatpersonu rīkojumos, Cēsu novada
pašvaldības administrācijas vadītāja amata aprakstā noteikto iestādes vadītāja kompetenci, Biedrību un nodibinājumu
likumā un biedrības „Mednieku klubs „Lenči” statūtos noteikto valdes locekļu kompetenci,  nevar secināt, ka amatu
savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2014. atzinumam
(prot. Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – 1
(deputāts A.Rasmanis), nolemj:
 
1.        Izdarīt Cēsu novada domes 12.01.2012. lēmumā Nr. 3 „Par Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisiju”
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šādus grozījumus:
1.1. izslēgt no komisijas sastāva A.Mihaļovu, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru;
1.2. iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas priekšsēdētāju J.Gobu, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju.
2.    Atļaut J.Gobam (Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas
priekšsēdētāja vietnieks, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Apvienotās novadu civilās s
aizsardzības komisijas loceklis, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas loceklis, Transporta kustības
organizācijas komisijas priekšsēdētājs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis, Personāla jautājumu
komisijas priekšsēdētājs, Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas priekšsēdētājs, Vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas priekšsēdētājs, arhīva apstrādes ekspertu komisijas
priekšsēdētājs, konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas priekšsēdētājs, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu
vecpilsētā” komisijas priekšsēdētājs, konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas
loceklis, iepirkumu komisiju priekšsēdētājs, biedrības „Mednieku klubs „Lenči” valdes loceklis) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs), jo amatu savienošana nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
3.    Atļaut J.Gobam (Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs), savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu
novada pašvaldības administrācijas vadītājs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Apvienotās novadu civilās aizsardzības komisijas
loceklis, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas loceklis, Transporta kustības organizācijas komisijas
priekšsēdētājs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis, Personāla jautājumu komisijas priekšsēdētājs,
Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas priekšsēdētājs, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību
apdraudošu būvju apzināšanas komisijas priekšsēdētājs, arhīva apstrādes ekspertu komisijas priekšsēdētājs, konkursa
„Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas priekšsēdētājs, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas
priekšsēdētājs, konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas loceklis, iepirkumu komisiju
priekšsēdētājs, biedrības „Mednieku klubs „Lenči” valdes loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 
 

Lēmums Nr. 124 Grozījumi Cēsu novada domes 14.03.2013. lēmumā Nr.108  „Par
Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas
komisiju”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas reglamentu un
Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas kompetenci,  iestādes „Cēsu
novada pašvaldība” nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu Nr. 156) 4.3., 4.7., 8. un 9.2.punktu,
Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumu Nr. 5 „Par iestādes „Cēsu novada pašvaldība”  vadītāju”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un  likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.apakšpunktu, 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas
3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos
noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu
kompetences, tiesības un pienākumus, Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes
lēmumos, Cēsu novada domes amatpersonu rīkojumos, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja amata aprakstā
noteikto iestādes vadītāja kompetenci, Biedrību un nodibinājumu likumā un biedrības „Mednieku klubs „Lenči” statūtos
noteikto valdes locekļu kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2014. atzinumam (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12
balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Timermanis, M.Niklass,
J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – 1 (deputāts A.Rasmanis), nolemj:
 
1.        Izdarīt Cēsu novada domes 14.03.2013. lēmumā Nr. 108 „ Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvju apzināšanas komisiju” šādus grozījumus:
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1.1. izslēgt no komisijas sastāva A.Mihaļovu, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru;
1.2. iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas priekšsēdētāju J.Gobu, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju.
2.    Atļaut J.Gobam (Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas
priekšsēdētāja vietnieks, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Apvienotās novadu civilās
aizsardzības komisijas loceklis, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas loceklis, Transporta kustības
organizācijas komisijas priekšsēdētājs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis, Personāla jautājumu
komisijas priekšsēdētājs, Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas priekšsēdētājs, Licencēšanas komisijas
priekšsēdētājs, arhīva apstrādes ekspertu komisijas priekšsēdētājs, konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas
priekšsēdētājs, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas priekšsēdētājs, konkursa „Par skaistāko Cēsu
novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas loceklis, iepirkumu komisiju priekšsēdētājs, biedrības „Mednieku klubs
„Lenči” valdes loceklis) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka
drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas priekšsēdētājs), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
3.    Atļaut J.Gobam (Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas
priekšsēdētājs) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs,
Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
priekšsēdētāja vietnieks, Apvienotās novadu civilās aizsardzības komisijas loceklis, Pašvaldības mantas atsavināšanas un
izsoles komisijas loceklis, Transporta kustības organizācijas komisijas priekšsēdētājs, Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijas loceklis, Personāla jautājumu komisijas priekšsēdētājs, Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas
priekšsēdētājs, Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs, arhīva apstrādes ekspertu komisijas priekšsēdētājs, konkursa
„Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas priekšsēdētājs, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas
priekšsēdētājs, konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas loceklis, iepirkumu komisiju
priekšsēdētājs, biedrības „Mednieku klubs „Lenči” valdes loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 
 

Lēmums Nr. 125 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 51 „Par
arhīva apstrādes ekspertu komisiju”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Arhīvu likumā noteikto pašvaldības kompetenci dokumentu sagalabāšanas nodrošināšanai,  iestādes
„Cēsu novada pašvaldība” nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu Nr. 156) 4.3., 4.7., 8. un
9.2.punktu, Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumu Nr. 5 „Par iestādes „Cēsu novada pašvaldība”  vadītāju”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2014.
atzinumam (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav,
atturas – 1 (deputāts A.Rasmanis), nolemj:
 
1.        Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 51 „Par arhīva apstrādes ekspertu komisiju” šādus
grozījumus:
1.1. izslēgt no komisijas sastāva A.Mihaļovu, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru;
1.2. iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas priekšsēdētāju J.Gobu, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju.
 
 

Lēmums Nr. 126 Grozījumi Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumā Nr. 146 „Par
konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas un
nolikuma apstiprināšanu”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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Pamatojoties uz konkursa   par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju nolikumu un komisijas reglamentu,
iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu Nr. 156) 4.3., 4.7., 8.
un 9.2.punktu, Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumu Nr. 5 „Par iestādes „Cēsu novada pašvaldība”  vadītāju”, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas
27.02.2014. atzinumam (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis,
U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa,
I.Lāce), pret – nav, atturas – 1 (deputāts A.Rasmanis), nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumā Nr. 146 „ Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un
sakoptāko teritoriju” komisijas un nolikuma apstiprināšanu” šādus grozījumus:
1.1. izslēgt no komisijas sastāva Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru;
1.2. iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas priekšsēdētāju Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku;
1.3. iekļaut komisijas sastāvā Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju.
 
 

Lēmums Nr. 127 Grozījumi Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumā Nr. 145 „Par
konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas un nolikuma apstiprināšanu”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz konkursa par tīrāko ietvi Cēsu novadā nolikumu un komisijas reglamentu, iestādes „Cēsu novada
pašvaldība” nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu Nr. 156) 4.3., 4.7., 8. un 9.2.punktu, Cēsu
novada domes 23.01.2014. lēmumu Nr. 5 „Par iestādes „Cēsu novada pašvaldība”  vadītāju”, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2014. atzinumam (prot.
Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – 1
(deputāts A.Rasmanis), nolemj:
 
1.             Izdarīt Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumā Nr. 145 „ Par konkursa „Par tīrāko ietvi Cēsu novadā”
komisijas un nolikuma apstiprināšanu” šādus grozījumus:
1.1. izslēgt no komisijas sastāva Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru;
1.2. iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas priekšsēdētāju Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku;
1.3. iekļaut komisijas sastāvā Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju.
 

Lēmums Nr. 128 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 45 „Par
konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz konkursa par sakārtotāko fasādi Cēsu vecpilsētā nolikumu un komisijas reglamentu, iestādes „Cēsu
novada pašvaldība” nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu Nr. 156) 4.3., 4.7., 8. un 9.2.punktu,
Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumu Nr. 5 „Par iestādes „Cēsu novada pašvaldība”  vadītāju”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2014.
atzinumam (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav,
atturas – 1 (deputāts A.Rasmanis), nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 45 „Par konkursa  „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā”
šādus grozījumus:
1.1. izslēgt no komisijas sastāva Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru;
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1.2. iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas priekšsēdētāju Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju.
 

Lēmums Nr. 129 Par dzīvojamās telpas Nr.1 un Nr.2 Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu
novadā, īres termiņa pagarinājumu

            Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar 09.04.2008. starp Cēsu rajona padomi un A.B. noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.50 un 26.02.2010.
starp Cēsu novada pašvaldību un A.B.noslēgto Pārjaunojuma līgumu Nr. 2-7-26/2010, 26.02.2010., ar kuru tika pārjaunots
iepriekš minētais līgums, īrnieks – A.B. pieņem lietošanā  - īrē dzīvojamo telpu (dzīvokli) Dzirnavu ielā 45 - 1, Cēsīs, Cēsu
novadā, kas sastāv no atsevišķa dzīvokļa ar kopējo platību 36.1 m2, koplietošanas telpām  (1/3 domājamā daļa 19.4 m2, t.i.
6.47 m2 ) un malkas šķūnīša Nr.1 (6.47 m2). Ar 2013.gada 26.februāra „Grozījumi 09.04.2008. dzīvojamās telpas īres
līgumā Nr.50”, dzīvojamās telpas īrniekam īrē – lietošanā tiek nodotas līdz 2014.gada 28.februārim.
Saskaņā ar 29.03.2010. starp Cēsu novada pašvaldību un A.B. noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 2-7-50/2010,
īrnieks – A.B. pieņem lietošanā - īrē dzīvojamo telpu (dzīvokli) Dzirnavu ielā 45 - 2, Cēsīs, Cēsu novadā, kas sastāv no
atsevišķa dzīvokļa ar kopējo platību 33.7 m2 (1 (viena) istaba ar dzīvojamo platību 19.0 m2 un palīgtelpa – veranda 14.7
m2 platībā). Vienlaikus ar Dzīvojamo telpu Īrniekam lietošanā tiek nodota koplietošanas telpa (1/3 domājamā daļa no 19.4
m2, t.i. 6.47 m2) un malkas šķūnītis. Ar 2013.gada 26.februāra „Grozījumi 29.03.2010. dzīvojamās telpas īres līgumā”,
dzīvojamās telpas īrniekam īrē – lietošanā tiek nodotas līdz 2014.gada 28.februārim.
Cēsu novada pašvaldībā saņemts A.B. iesniegums (reģistrēts Nr.7/458; 07.02.2014.), kurā lūgts pagarināt Dzīvojamās
telpas īres līgumu Dzirnavu ielā 45 telpām Nr.1 un Nr.2, Cēsīs, Cēsu novadā, neveicot izmaiņas izīrējamo dzīvojamo telpu
sastāvā, kā arī vēlas izmantot Cēsu pilsētas ūdensvada pakalpojumus.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumu Nr.462 „Par Cēsu pilsētas pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu īres maksu” (prot.Nr. 13, 19.p.) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2014.
atzinumu (prot.Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt 09.04.2008. Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.50 šādu grozījumu: 3.1. punktu izteikt šādā redakcijā: „3.1.
Līgums tiek noslēgts un dzīvojamās telpas Īrniekam lietošanā – īrē tiek nodotas līdz 2015.gada 28.februārim.”.
2.      Izdarīt 29.03.2010. Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.2-7-50/2010 šādu grozījumu: 3.1. punktu izteikt šādā
redakcijā: „3.1. Līgums tiek noslēgts un dzīvojamās telpas Īrniekam lietošanā – īrē tiek nodotas līdz 2015.gada
28.februārim.”.
3.       Noteikt, ka Īrniekam ne vēlāk kā līdz 20.03.2014. jānoslēdz līgumi par pakalpojumu saņemšanu sadzīves
atkritumu izvešanai, šķidro atkritumu izvešanai, elektroenerģijas piegādei dzīvojamās telpās un koplietošanas telpās.
Maksa par pakalpojumiem veicama saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja piestādītiem rēķiniem, tajos norādītajos termiņos.
4.      Noteikt, ka maksājumos par ūdeni, Izīrētājs darbojas kā starpnieks Pievienotās vērtības nodokļa likuma
izpratnē. Īrniekam nomas maksa par ūdeni jāmaksā reizi ceturksnī, ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša
beigām, saskaņā ar Izīrētāja izrakstīto rēķinu.
5.      Cēsu novada pašvaldība un Īrnieks patur tiesības jebkurā laikā izbeigt īres līgumu vienpusējā kārtā rakstveidā
brīdinot par to otru pusi vismaz 3 (trīs) mēnešus iepriekš.
6.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot atbilstošus grozījumus īres līgumos.
7.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā,
nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
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Lēmums Nr. 130 Par dzīvojamās telpas Nr.3  Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu
novadā, īres termiņa pagarinājumu

                        Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar 29.03.2010. starp Cēsu novada pašvaldību un A.U. noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 2-7-51/2010,
īrnieks – A.U. pieņem lietošanā  - īrē dzīvojamo telpu (dzīvokli) Dzirnavu ielā 45 - 3, Cēsīs, Cēsu novadā, kas sastāv no
atsevišķa dzīvokļa ar kopējo platību 65.1 m2, tai skaitā (3 (trijām) istabām ar dzīvojamo platību 46.5 m2,  palīgtelpām –
virtuve 7.2 m2  un veranda 11.4 m2 platībā.  Vienlaikus ar Dzīvojamo telpu Īrniekam lietošanā tiek nodota koplietošanas
telpa (1/3 domājamā daļa no 19.4 m2, t.i. 6.47 m2) un malkas šķūnītis. Ar 2013.gada 26.februāra „Grozījumi 29.03.2010.
dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.2-7-51/2010”, dzīvojamās telpas īrniekam īrē – lietošanā tiek nodotas līdz 2014.gada
28.februārim.
Cēsu novada pašvaldībā saņemts A. U. iesniegums (reģistrēts Nr.7/460; 07.02.2014.), kurā lūgts pagarināt Dzīvojamās
telpas īres līgumu Dzirnavu ielā 45 - 3, Cēsīs, Cēsu novadā, neveicot izmaiņas izīrējamo dzīvojamo telpu sastāvā, kā arī
vēlas izmantot Cēsu pilsētas ūdensvada pakalpojumus.
            Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumu Nr.462 „Par Cēsu pilsētas
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu” (prot.Nr. 13, 19.p.) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
27.02.2014. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis,
U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs,
L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt 29.03.2010. Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr. 2-7-51/2010 šādu grozījumu: 3.1. punktu izteikt šādā
redakcijā: „3.1. Līgums tiek noslēgts un dzīvojamās telpas Īrniekam lietošanā – īrē tiek nodotas līdz 2015.gada
28.februārim.”.
2.      Noteikt, ka Īrniekam ne vēlāk kā līdz 20.03.2014. jānoslēdz līgumi par pakalpojumu saņemšanu sadzīves
atkritumu izvešanai, šķidro atkritumu izvešanai, elektroenerģijas piegādei dzīvojamās telpās un koplietošanas telpās.
Maksa par pakalpojumiem veicama saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja piestādītiem rēķiniem, tajos norādītajos termiņos.
3.      Noteikt, ka maksājumos par ūdeni, Izīrētājs darbojas kā starpnieks Pievienotās vērtības nodokļa likuma
izpratnē. Īrniekam nomas maksa par ūdeni jāmaksā reizi ceturksnī, ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša
beigām, saskaņā ar Izīrētāja izrakstīto rēķinu.
4.      Cēsu novada pašvaldība un Īrnieks patur tiesības jebkurā laikā izbeigt īres līgumu vienpusējā kārtā rakstveidā
brīdinot par to otru pusi vismaz 3 (trīs) mēnešus iepriekš.
5.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot atbilstošus grozījumus īres līgumā.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā,
nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 

Lēmums Nr. 131 Par dzīvojamās telpas Nr.4 Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu
novadā, īres termiņā pagarinājumu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar 09.04.2008. starp Cēsu rajona padomi un A.T. noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.49 un 26.02.2010.
starp Cēsu novada pašvaldību un A.T. noslēgto Pārjaunojuma līgumu Nr. 2-7-27/2010, 26.02.2010., ar kuru tika pārjaunots
iepriekš minētais līgums, īrnieks – A.T. pieņem lietošanā - īrē dzīvojamo telpu (dzīvokli) Dzirnavu ielā 45 - 4, Cēsīs, Cēsu
novadā, kas sastāv no atsevišķa dzīvokļa ar kopējo platību 28,2 m2, koplietošanas telpām (1/2 domājamā daļa no 20,7 m2,
t.i. 10.35 m2) un malkas šķūnīša Nr.3 (9 m2). Ar 2013.gada 26.februāra „Grozījumi 09.04.2008. dzīvojamās telpas īres
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līgumā Nr.49”, dzīvojamās telpas īrniekam īrē – lietošanā tiek nodotas līdz 2014.gada 28.februārim.
Cēsu novada pašvaldībā saņemts A.T. iesniegums (reģistrēts Nr.7/459; 07.02.2014.), kurā lūgts pagarināt Dzīvojamās
telpas īres līgumu Dzirnavu ielā 45 - 4, Cēsīs, Cēsu novadā, neveicot izmaiņas izīrējamo dzīvojamo telpu sastāvā, kā arī
vēlas izmantot Cēsu pilsētas ūdensvada pakalpojumus.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumu Nr.462 „Par Cēsu pilsētas pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu īres maksu” (prot.Nr. 13, 19.p.) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2014.
atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt 09.04.2008. Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.49 šādu grozījumu: 3.1. punktu izteikt šādā redakcijā: „3.1.
Līgums tiek noslēgts un dzīvojamās telpas Īrniekam lietošanā – īrē tiek nodotas līdz 2015.gada 28.februārim.”.
2.      Noteikt, ka Īrniekam ne vēlāk kā līdz 20.03.2014. jānoslēdz līgumi par pakalpojumu saņemšanu sadzīves
atkritumu izvešanai, šķidro atkritumu izvešanai, elektroenerģijas piegādei dzīvojamās telpās un koplietošanas telpās.
Maksa par pakalpojumiem veicama saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja piestādītiem rēķiniem, tajos norādītajos termiņos.
3.      Noteikt, ka maksājumos par ūdeni, Izīrētājs darbojas kā starpnieks Pievienotās vērtības nodokļa likuma
izpratnē. Īrniekam nomas maksa par ūdeni jāmaksā reizi ceturksnī, ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša
beigām, saskaņā ar Izīrētāja izrakstīto rēķinu.
4.      Cēsu novada pašvaldība un Īrnieks patur tiesības jebkurā laikā izbeigt īres līgumu vienpusējā kārtā rakstveidā
brīdinot par to otru pusi vismaz 3 (trīs) mēnešus iepriekš.
5.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot atbilstošus grozījumus īres līgumā.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā,
nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 

Lēmums Nr. 132 Par vieglās automašīnas OPEL VECTRA nodošanu atsavināšanai
un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldības īpašumā ir vieglā automašīna OPEL VECTRA ar reģistrācijas apliecības Nr. AF 1140290.,
izlaiduma gads: 1991, krāsa: gaiši pelēka, nobraukums: 224739 km.
Ievērojot Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu,  Cēsu  novada pašvaldība  saņemts  
eksperta novērtējums, saskaņā ar kuru vieglās automašīnas OPEL VECTRA faktiskā vērtība ir EUR 630,00 (LVL 443,00)
un ātrā tirgus realizācijas vērtība EUR 470,00 (LVL 330,00). 
Saskaņā ar Tehniskā eksperta sertifikātu Nr. AA 380 derīgs līdz 25.02.2016. , Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošas
vieglās automašīnas novērtēšanu 2014.gada 7.februārī veica J.P.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 6.panta otro daļu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 20.02.2014.
priekšlikumu (prot.Nr.4) un ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par
vieglas automašīnas nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
27.02.2014. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis,
U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs,
L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Nodot atsavināšanai vieglo automašīnu OPEL VECTRA ar valsts reģistrācijas Nr. EJ 4629, šasijas Nr.1.
W0L000087M5336713.
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Apstiprināt vieglās automašīnas sākumcenu EUR 630,00 (seši simti trīsdesmit euro, 00 centi),  bez  PVN.2.
Apstiprināt vieglās automašīnas OPEL VECTRA izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.3.
Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.4.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.5.

 
Pielikums
                                                                            
                    Cēsu novada domes
06.03.2014. lēmumam Nr.132
 
VIEGLĀS AUTOMAŠĪNAS OPEL VECTRA izsoles noteikumi
 
1. vispārīgie noteikumi
 
1.1.Vieglās automašīnas OPEL VECTRA ar valsts reģistrācijas Nr. EJ 4629, turpmāk tekstā Automašīna, izsoles noteikumi,
turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Automašīnas izsole atbilstoši Publiskās personas mantas
atsavināšanas likumam.
1.2. Automašīnas atsavināšanas veids – izsole.
1.3.Izsoli organizē Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.
1.4.Automašīnu izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 2014.gada 27.martā, plkst. 14.00.
1.5.Automašīnas nosacītā (sākotnējā) cena tiek noteikta EUR 630,00 (seši simti trīsdesmit euro, 00 centi), bez PVN. 
1.6.Nodrošinājuma nauda – 10% no Automašīnas nosacītās cenas, t.i., EUR 63,00 (sešdesmit trīs euro, 00 centi).
1.7.Nodrošinājuma nauda ir jāieskaita iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr.
90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads LV - 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts:
LV51UNLA0004013130835
1.8. Izsoles solis – EUR 50.00 (piecdesmit euro, 00 centi)
1.9.Sludinājumi par Automašīnas izsoli publicējami Cēsu rajona laikrakstā ‘’Druva’’ un internetā www.cesis.lv.
1.10.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      AUTOMAŠĪNas raksturojums
2.1. Automašīna:
2.1.1.marka, modelis OPEL VECTRA ar valsts reģistrācijas Nr. EJ 4629, šasijas Nr. WOL000087M5336717, gaiši pelēka,
1.reģistrācijas datums 1991., nobraukums km 224739, nosaukums/tips – vieglais pasažieru, tehniskā skate: 05.03.2014.
2.2.Automašīna ir Cēsu novada pašvaldības īpašums, saskaņā ar transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību:
2.2.1.OPEL VECTRA ar reģistrācijas apliecības Nr. AF 1140290.
2.3.Automašīnai netiek noteikts garantijas termiņš.
2.4. Automašīnas pārreģistrācijas un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs.
2.5 Automašīnu OPEL VECTRA var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 29632702, Vladimiram Gusevam.
 
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 automašīnu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. 3.2.      Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2014.gada 26.martam
plkst.17.00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.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. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 (sešas) nedēļas pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu,
neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par
pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
3.2.1.3. statūtu noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.4. lēmums par kustamā īpašuma iegādi;
3.2.1.5. kvīts par nodrošinājuma naudas iemaksu.

http://www.cesis.lv
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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;
3.2.2.3.      kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.
3.3.      Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punkta 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
Automašīnas pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina
gatavību iegādāties Automašīnu 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 Automašīnu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli –
summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena 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 izsolāmās Automašīnas sākotnējo cenu 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



27. no 49

Automašīna ir pārdota personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek
ierakstīti protokolā.
4.20.  Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Automašīnas tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka
viņš palielina solīto Automašīnas cenu par noteikto izsoles soli.
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 Automašīnu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās
protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītās Automašīnas. 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.punktiemm.
4.25.  Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Automašīnu, saņem izziņu par izsolē iegūto
Automašīnu. Izziņā norādīta nosolītās Automašīnas cena un samaksas kārtība.
4.26.  Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši automašīnu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā.
Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
 
5.      Samaksas kārtība
5.1.      Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa un PVN 21%, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu,
jāsamaksā par nosolīto automašīnu līdz 2014.gada 10.aprīlim ieskaitot.
5.2.      Ja nosolītājs līdz 2014.gada 10.aprīlim nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu
par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Automašīnu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš
nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Automašīnu pārsolītajam pircējam par viņa
nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma
saņemšanas dienas paziņot komisijai par Automašīnas 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 Automašīnu, 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.
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Lēmums Nr. 133 Par Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijas nolikuma apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un  73.panta pirmās daļas 1.punktu,
Cēsu novada domes 18.07.2013.saistošo noteikumu Nr. 18 ‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’ 22.punkta
22.5.apakšpunktu un 26.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas
20.02.2014.atzinumu (prot. Nr. 4) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2014.atzinumu (prot. Nr. 3), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis,
A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.      Apstiprināt nolikumu ‘’Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas nolikums’’, saskaņā
ar pielikumu.
2.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 27.02.2003. lēmuma ‘’Par Cēsu pilsētas pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas izveidošanu’’  (prot. Nr.4, & 2) 6. - 7.punktu.
 
 
 Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
06.03.2014. lēmumam Nr.133
NOLIKUMS
Cēsīs
 
06.03.2014.                                                                     
                                Nr. 18
 
Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas nolikums
 
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
 72.panta pirmās daļas 2.punktu un
 73.panta pirmās daļas 1.punktu,
Cēsu novada domes 18.07.2013.saistošo noteikumu Nr. 18
‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’
26.punktu
 
I.                   Vispārīgie noteikumi
 
1.        Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas nolikums nosaka Pašvaldības mantas atsavināšanas
un izsoles komisijas, turpmāk – Komisija,  kompetenci, izveidošanu un darba organizāciju.
2.        Komisija ir Cēsu novada domes izveidota pastāvīgā komisija, kas nodrošina Cēsu novada pašvaldības
mantas atsavināšanas un izsoles procesu.
 
II.                Komisijas kompetence
 
3.      Komisija veic šādus uzdevumus:
 
3.1.   izskata Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā noteikto privātpersonu
ierosinājumus par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu un sagatavo nepieciešamos dokumentus un Cēsu
novada domes lēmumu projektus attiecīgā īpašuma atsavināšanai vai ierosinājuma noraidīšanai;
3.2.   pēc attiecīgās Cēsu novada pašvaldības iestādes vadītāja vai citas institūcijas (amatpersonas), kuras valdījumā vai
turējumā atrodas pašvaldības manta, ierosinājuma, un, atbilstoši Attīstības un plānošanas komisijas ierosinājumam vai
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atzinumam, sagatavo dokumentus un Cēsu novada domes lēmumu projektus, kā arī veic citas Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās darbības pašvaldības mantas (tai skaitā, mantisko tiesību)
atsavināšanai; 
3.3.   sagatavo priekšlikumus Cēsu novada domei par Cēsu novada pašvaldības mantas nosacīto cenu, samaksas
kārtību, samaksas līdzekļiem un atsavināšanas veidu;
3.4.   nodrošina pašvaldības mantas atsavināšanas un nomas vai īres tiesību izsoļu organizēšanu un norisi, atbilstoši
izsoles noteikumos noteiktajai kārtībai un kompetencei;
3.5.   apkopo informāciju par Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas norisi, kā arī pēc pieprasījuma sagatavo un
iesniedz atskaites par Komisijas darbību.
 
4.      Komisijai ir šādas tiesības:
4.1.   savu uzdevumu veikšanai pieņemt attiecīgus lēmumus un iesniegt priekšlikumus Cēsu novada domei vai citām
Cēsu novada pašvaldības institūcijām;
4.2.   pieprasīt un saņemt savu uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus no pašvaldības un valsts
institūcijām, kā arī privātpersonām;
4.3.   organizēt Cēsu novada pašvaldības mantas novērtēšanu;
4.4.   rīkot Cēsu pašvaldības mantas atsavināšanas un nomas vai īres tiesību izsoles;
4.5.   uzaicināt uz Komisijas sēdi un lūgt paskaidrojumus Cēsu novada pašvaldības pārstāvjus, kā arī citu institūciju
pārstāvjus un Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanā ieinteresētās personas.
 
III. Komisijas izveidošana un darba organizācija
 
5.      Komisiju izveido un tās sastāvu nosaka Cēsu novada dome. 
6.      Komisija savu darbu veic un lēmumus pieņem koleģiāli Komisijas sēdēs.
7.      Komisijas sēdes notiek pēc nepieciešamības, Komisijas priekšsēdētājam nosakot konkrētu sēdes laiku.
8.      Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no komisijas locekļiem, tai skaitā, komisijas
priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
9.      Komisijas sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja ir vienāds balsu skaits, izšķirošā ir Komisijas
priekšsēdētāja (viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieka) balss.
10.  Komisijas sēdes ir slēgtas. Tajās piedalās Komisijas uzaicinātas personas vai izsoles dalībnieki.
11.  Komisijas sēdes gaitu protokolē. Protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un visi Komisijas locekļi. Ja rodas
domstarpības par Komisijas lēmuma saturu vai tā izpildes kārtību, lēmums ir spēkā tādā formulējumā, kādā tas fiksēts
protokolā. Komisijas loceklis, kurš nepiekrīt Komisijas lēmumam, ir tiesības rakstiski pievienot protokolam savu viedokli.
12.  Komisijas priekšsēdētājs (viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks) līdz attiecīgajai Cēsu novada domes
sēdei ir tiesīgs ar vienpersonisku lēmumu apturēt Komisijas lēmuma izpildi, nekavējoties paziņojot par to Komisijas
locekļiem un attiecīgā lēmuma tiešajiem izpildītājiem. Šajā gadījumā divu darba dienu laikā jāsasauc Komisijas sēde un
atkārtoti jāizskata attiecīgais jautājums.
13.  Komisijas darba organizāciju izsoles laikā nosaka attiecīgie izsoles noteikumi.
14.  Dokumentus (atbildes, iesniegumus, pieprasījumus un citus) par Komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem
paraksta Komisijas priekšsēdētājs (viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks).  
15.  Komisijas darbību izbeidz, par to pieņemto Cēsu novada domes lēmumu. Izbeidzot Komisijas darbību, tās
priekšsēdētājs ir atbildīgs par arhīva saglabāšanas un nodošanas organizēšanu attiecīgajai Cēsu novada domes lēmumā
noteiktajai personai.
 
IV. Komisijas darbības pārraudzība
 
16.  Komisijas darbības pārraudzību veic Cēsu novada dome, kurai ir tiesības:
16.1.   izskatīt iesniegumus par Komisijas faktisko rīcību un pieņemtajiem lēmumiem;
16.2.   atcelt vai grozīt Komisijas lēmumus, apturēt to izpildi;
16.3.   apturēt Komisijas darbu;
16.4.   atcelt Komisiju vai tās priekšsēdētāju, ja netiek pildīti vai tiek pārkāpti Latvijas Republikā spēkā esošie
normatīviem akti.
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Lēmums Nr. 134 Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 30, Cēsīs, Cēsu novadā,
nodošanu tā īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. pantu un nekustamā īpašuma Gaujas
ielā 30, Cēsīs, Cēsu novadā, dzīvokļu un nedzīvojamās telpas īpašnieku 2005. gada 16. februāra iesniegumu, 2014.gada 13.
februāra Cēsu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 27.02.2014. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis,
U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs,
L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 24.02.2005. lēmumu (protokols Nr.4, 17. p.) „Par nekustamā īpašuma
Gaujas ielā 30, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem”.
2. Nodot ar 2014.gada 1. aprīli nekustamo īpašumu Gaujas ielā 30, Cēsīs, Cēsu novadā, kas sastāv no divām dzīvojamām
ēkām (kadastra apzīmējuma Nr.42010060514-001 un 42010060514-002) ar 6 dzīvokļu un 1 nedzīvojamo telpu īpašuma,
funkcionāli saistītas palīgceltnes – garāžas un 1511 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010060514), dzīvokļu un
nedzīvojamo telpu īpašniekiem.
3. Izveidot nekustamā īpašuma Gaujas ielā 30, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanas komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs: A. Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs;
komisijas locekļi: Zaiga Jēkabsone – Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja,
                              Māra Aļļēna – Finanšu nodaļas galvenās grāmatvedes vietniece.
4. Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas un
pārņemšanas aktu.
5. Nodot Nekustamā īpašuma nodošanas komisijai īpašnieku apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Gaujas ielā 30, Cēsīs,
Cēsu novadā, (07.01.2000. reģistrētu Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1353, uz Cēsu pilsētas pašvaldības
vārda), nekustamā īpašuma īpašnieku pilnvarotajai personai.
6. Pēc nekustamā īpašuma nodošanas un pārņemšanas akta parakstīšanas Nekustamā īpašuma nodaļai lūgt Cēsu
zemesgrāmatu nodaļu dzēst Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesības, kas reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.1353 uz nekustamo īpašumu Gaujas ielā 30, Cēsīs, Cēsu novadā.
7. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
   Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses ( fiziska persona – pēc deklarētās dzīves vietas, juridiska persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada lēmums stājas spēkā no tā
paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā).
 
 

Lēmums Nr. 135 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ata
Kronvalda  ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., pārdošanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētajs
 
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 13.02.2014. lēmumu Nr.86 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu” (prot. Nr.2, 29.p.),
atsavināšanai nodeva Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu Ata  Kronvalda  ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā,
kadastra numurs 4201 003 0810, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības   kadastra apzīmējums 4201 003 0182),
platība 17595 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums un apstiprināja Nekustamā īpašuma nosacīto (sākotnējo) cenu EUR
36 000.00 (trīsdesmit seši tūkstoši euro, 00 centi), PVN 21% EUR 7560.00, kopā EUR 43 560.00 (četrdesmit trīs
tūkstoši pieci simti sešdesmit euro, 00 centi).
       Uz zemes gabala atrodas zemes īpašniekam nepiederoša ēka (inventāra noliktava) ar kadastra apzīmējumu



31. no 49

4201 003 0182 001 un būve (automašīnu stāvlaukums) ar kadastra apzīmējums 4201 003 0182 002, kas reģistrētas Cēsu
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000513990 uz „WOLF SYSTEM”
SIA vārda, nodokļu maksātāja kods 44103040582. Zemes lietošanas mērķis - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
(1001) -17595 m2.
      Nekustamais īpašums ar 2011.gada 1.jūlija zemes nomas līgumu Nr. 401/2011/2-7 ir nodots nomā „WOLF
SYSTEM” SIA ar izmantošanas mērķi – ražošanas bāzes būvniecība, saskaņā ar nomas teritorijas attīstības (apbūves)
plānu (Līguma 3.pielikums).
Cēsu novada pašvaldībā 25.02.2014. saņemts (reģ. Nr. 7/694) „WOLF SYSTEM” SIA valdes priekšsēdētāja J.K.
apliecinājums, ka „WOLF SYSTEM” SIA vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības uz Nekustamo īpašumu Ata Kronvalda ielā
18, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes gabala, platība 17595 m2, par Cēsu novada domes apstiprināto cenu EUR
43 560.00, t.sk. PVN 21% EUR 7560.00, vēlamā samaksas kārtība – viens maksājums par pilnu pirkuma darījuma summu
3 kalendāro nedēļu laikā no Pirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Ir iesniegti Ministru kabineta 2011.gada
1.februāra noteikumos Nr.109 „Kārtība kādā atsavināma publiskas personas manta” noteiktie dokumenti, lai ierosinātu un
izmantotu pirmpirkuma tiesības.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.punktu, 5.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas
17.01.2014. priekšlikumu (prot. Nr.1), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2014. (prot.Nr.3) atzinumu,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis,
A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.      Pārdot Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
numurs 4201 003 0810, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0182), platība 1.7595
ha (17595 m2), turpmāk – Nekustamais īpašums, WOLF SYSTEM” SIA, reģistrācijas numurs 44103040582, juridiskā
adrese: Lielā Katrīnas iela 28, Cēsis, Cēsu nov., LV- 4101.
2.      Noteikt šādu Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtību - EUR 43 560.00 (četrdesmit trīs tūkstoši
pieci simti sešdesmit euro,  00 centi), t.sk. PVN 21% EUR 7560.00,  jāsamaksā 15 (piecpadsmit)  darba dienu laikā no
līguma noslēgšanas dienas, ieskaitot minēto naudas summu Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X,
Konts: LV67UNLA0004000142344.
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Cēsu novada pašvaldības Administratīvi
juridiskajai nodaļai sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
4.      Izbeigt ar Nekustamā īpašuma pirkuma līguma (abpusējas) parakstīšanas datumu Zemes nomas līgumu Nr.
401/2011/2-7, kas noslēgts 2011.gada 1.jūlijā starp Cēsu novada pašvaldību un WOLF SYSTEM” SIA, par nekustamā
īpašuma Ata  Kronvalda ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra  numurs 4201 003 0810,  kas sastāv no zemes gabala ar
kopējo platību 17595 m2 (zemes vienības kadastra apzīmējums  4201 003 0182) nomu.
5.      Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
6.      Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 
 

Lēmums Nr. 136 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmumu Nr.294 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas
kārtību”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2014. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, A.Rasmanis,
I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt darba organizācijas uzlabošanai ziedojumu Turku kapu uzturēšanai EUR
3709.64 (trīs tūkstoši septiņi simti deviņi euro 64 centi) no Turcijas vēstniecības militārā atašeja biroja.
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Lēmums Nr. 137 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas
noteikumu apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai nodrošinātu lietderīgu un racionālu Cēsu novada pašvaldības, turpmāk – Pašvaldība -, nekustamā īpašuma (ēkas un
būves) pārvaldīšanu, pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.2  panta 31 daļu, piemērojot Ministru kabineta 06.12.2011.
noteikumus Nr. 934 „Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību” un Ministru kabineta
06.12.2011. ieteikumus Nr.2 „Ieteikumi valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas nodrošināšanai”, ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 27.02.2014. atzinumu  (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm –
par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass,
J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumus saskaņā ar pielikumu (skatīt šeit).
 
 
 

Lēmums Nr. 138 Par nedzīvojamas telpas Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā,
nodošanu nomā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, turpmāk arī  - PMLP -, izteiktu vēlmi Cēsu novada pašvaldībai rast
iespēju iznomāt regulārā lietošanā (nav nepieciešama nepārtraukta lietošana)  Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas
svinību lielo zāli ar mērķi – solījuma par uzticību Latvijas Republikai došanas un parakstīšanas svinīgas ceremonijas
nodrošināšanai, pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1  panta pirmo daļu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.
515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 4.10.; 7.; 54. līdz 62.punktiem, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2014. atzinumu
(prot. Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot regulārā lietošanā par maksu (nomā), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, reģ. Nr. 90000054163,
juridiskā adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026, turpmāk –Nomnieks-, administratīvas ēkas, kadastra numurs
4201 006 0404 001, Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu – nedzīvojamu telpu Nr. 11(svinību lielā zāle)   ēkas 1. stāvā
ar kopējo platību 91.3 m2, turpmāk – Telpa -, ar mērķi Nomnieka funkciju izpilde - solījuma par uzticību Latvijas
Republikai došanas un parakstīšanas svinīgas ceremonijas nodrošināšanai.
2.      Apstiprināt Telpu nomas līgumu, saskaņā ar pielikumu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 

Lēmums Nr. 139 Par nedzīvojamas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 2201
003, Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/pielikums_aiz_137punkta.pdf
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Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no zemes gabala, divām pamatceltnēm,  tajā skaitā, Rātsnama sarga
māja, un vienas palīgceltnes, Rīgas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 005 2201, turpmāk – Īpašums -,
reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 343 Cēsu pilsētas (novada)
pašvaldībai (lēmuma datums 08.05.1997.). 
Cēsu novada pašvaldībā saņemts  E.Š. 10.02.2014.iesniegums  (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 10.02.2014. ar Nr.
7/468), turpmāk – Iesniegums - , kurā iesniedzējs lūdz atļauju īrēt telpas un zemi Rīgas ielā 7 (Rātsnama sarga māja),
turpmāk – Īpašuma daļa -, uz vienu gadu ar iespēju termiņu pagarināt mini kafejnīcas un vasaras sezonas terases
izveidošanai.
Iesniegums tika izskatīts Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 11.02.2014. sēdē, kurā
tika apstiprināts priekšlikums nodot nomā Īpašuma daļu, ņemot vērā, ka tā nav nepieciešama pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai, nosakot nomas termiņu 3 (trīs) gadi.
 Ievērojot Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 56. -  61. punktu un 65. - 66.
punktu nosacījumus, Cēsu novada pašvaldība saņēmusi attiecīgi  SIA „CDzP” kā nekustamā īpašuma Rīgas iela 7, Cēsis,
Cēsu novads, apsaimniekotāja,  14.02.2014. aprēķinātos pārvaldīšanas izdevumus Nr. 1-1/201 (reģistrēti 14.02.2014. ar Nr.
7/547) un auditorfirmas „Invest Rīga’ Cēsis” 15.01.2013. sagatavoto  nosacītās nomas maksas novērtējumu nomas telpām
Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā (sarga ēka).
Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1  panta pirmo un trešo daļu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.
515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 11.02.2014.
atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 20.02.2014. atzinumu (prot.
Nr.4), Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības  komitejas 20.02.2014. atzinumu  (prot. Nr. 3) un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 27.02.2014. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass,
J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot lietošanā par maksu (nomā), nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē,  nomas objektu – Cēsu novada
pašvaldībai piederošu nedzīvojamu ēku (Rātsnama sarga māja), kadastra apz. 4201 005 2201 003, ar kopējo platību 34,4
m2   nekustamajā īpašumā – Rīgas iela 7, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 2201.
2.      Uzdot Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai  organizēt 1.punktā minētā nomas
objekta izsoli.
3.      Apstiprināt publicējamo informāciju (informācijas lapa) par nomas objektu (skat. 1. pielikumu).
4.      Apstiprināt Izsoles noteikumus (skat. 2. pielikumu).
5.      Apstiprināt Nomas līgumu (skat. 3. pielikumu).
6.      Pilnvarot nekustamā īpašuma Rīgas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, pārvaldītāju un apsaimniekotāju, SIA „CDzP”,
reģistrācijas Nr. 44103029458, juridiskā adrese: Gaujas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, īpašnieka vārdā parakstīt
Nomas līgumu.
7.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums
 

Lēmums Nr. 140 Par tirdzniecības kioska un pieguļošās teritorijas Cēsu pils
parkā, Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā, iznomāšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai racionāli un lietderīgi izmantotu pašvaldības nekustamo īpašumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 pantu, Ministru
kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2.nodaļas 7., 10., 11. un 22.punktu, kā arī ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 27.02.2014. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/pielikums_aiz139_punkta.pdf
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(A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass,
J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Nodot lietošanā par maksu (nomā), nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē, šādu nomas objektu: tirdzniecības
kiosks, kadastra numurs , un tam pieguļošā teritorija 30 m2 platībā Cēsu pils parkā, Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā.
2.       Apstiprināt publicējamo informāciju (informācijas lapa) par nomas objektu (skat. 1.pielikumu).
3.       Uzdot p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt nomas
objekta izsoli, saskaņā ar 2.pielikumu.
4.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
1.pielikums
Informācijas lapa par nomas objektu
 

Nomas objekta veids Tirdzniecības kiosks
Adrese Palasta iela 24, Cēsis, Cēsu novads
Kadastra Nr.  
Platība, m2  
Lietošanas mērķis Suvenīru, uzkodu un atspirdzinošu dzērienu (t.sk. alus)

tirdzniecība
Kultūras piemineklis Kiosks nav kultūras piemineklis, taču atrodas kultūras

pieminekļa – Cēsu Pils parka – teritorijā
Max iznomāšanas termiņš 12 gadi
Nomas maksa, EUR/m2 mēnesī,
neskaitot telpu uzkopšanu

 

*Maksa par komunālajiem
pakalpojumiem, EUR/m2 mēnesī:

 

Nepieciešamie kapitālieguldījumi Jāpievieno pie esošā ūdensvada
Tiesības nodot apakšnomā nav
Cita objektu raksturojoša informācija  

 
*Iznomātāja nodrošinātie komunālie pakalpojumi Nomas objektā: ūdensapgāde,  elektroenerģija, sadzīves atkritumu
utilizācija.
 

Pretendentu pieteikšanās laiks  
Izsoles laiks 2014.gada 2.aprīlis, plkst. 1100
Izsoles vieta Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, 2. stāvs
Izsoles solis EUR 0,50
Izsoles veids Mutiska izsole, Pirmā izsole
Norises kārtība Saskaņā ar izsoles noteikumiem
Nomas līguma projekts Pielikumā
Izsoles noteikumi Pielikumā
Nomas objekta apskates vieta
un laiks

Pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot laiku ar pašvaldības
aģentūras „Cēsu Kultūra sun Tūrisma centrs” Administratīvi
saimnieciskās nodaļas vadītāju, tālr. 64122712, 28614624

 
 
  2.pielikums
tirdzniecības kioska, kadastra numurs , un tam pieguļošās teritorijas 30 m2 platībā Cēsu pils parkā, Palasta ielā 24, Cēsīs,
Cēsu novadā
nomas tiesību izsoles noTEIKUMI
 
 
1.        Vispārīgie noteikumi
1.1.       Noteikumi nosaka pašvaldības nekustamā īpašuma nomas tiesību mutiskas izsoles kārtību, kā arī izsoles
objektu, izsoles norisi, pretendentu pieteikšanās un vairāksolīšanas kārtību, izsoles rezultātu apstiprināšanas kārtību.
1.2.       Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt pašvaldības nekustamā īpašuma – tirdzniecības kioska, kadastra
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numurs , un tam pieguļošās teritorijas 30 m2 platībā Cēsu pils parkā, Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā nomnieku, kurš
piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas tiesību nodibināšanai.
1.3.       Nomas tiesību izsoli organizē p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” mantas atsavināšanas un izsoles
komisija, turpmāk Komisija. Komisija atbild par izsoles norisi un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu.
1.4.       Izsole notiek kā atklāta finanšu piedāvājuma - nomas tiesību maksas summas par vienu kvadrātmetru
vairāksolīšana. Pretendents, kurš piedāvā augstāko nomas maksu par vienu kvadrātmetru, tiek atzīts par izsoles
uzvarētāju un iegūst pašvaldības nekustamā īpašuma – tirdzniecības kioska, kadastra numurs , un tam pieguļošās
teritorijas 30 m2 platībā Cēsu pils parkā, Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesības. 
 
2.      Izsoles un nomas objekts 
2.1.       Izsoles objekts ir Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – tirdzniecības kioska, kadastra numurs , un
tam pieguļošās teritorijas 30 m2 platībā Cēsu pils parkā, Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā (nomas objekta) nomas
tiesības, kas tiek izsolītas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
2.2.       Telpu izmantošanas veids – suvenīru, uzkodu un atspirdzinošu dzērienu (t.sk. alus) tirdzniecība.
2.3.       Telpas nedrīkst izmantot spēļu automātu un azartspēļu organizēšanas vietas izveidei, kā arī tādam mērķim,
kas neatbilst Cēsu novada teritorijas plānojumam un Cēsu apbūves noteikumiem, kā arī tādam mērķim, kas neatbilst Cēsu
novada teritorijas plānojumam un Cēsu apbūves noteikumiem.
2.4.       Izsoles sākumcena tiek noteikta:
2.4.1.      privāto tiesību subjektam – EUR par vienu m² mēnesī, bez PVN. Izsoles solis tiek noteikts EUR 0,50
(piecdesmit centi) apmērā.
2.5.       Telpu nomas tiesību maksimālais ilgums – 12 gadi no līguma noslēgšanas brīža.
 
3.      Izsoles dalībnieki
3.1.       Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziskā vai juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem ir tiesīga piedalīties izsolē un iegūt nomas tiesības.
 
4.      Izsoles dalībnieku reģistrācija
4.1.       Lai piedalītos izsolē, personām noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā ir jāreģistrējas, kā arī jāiesniedz
noteikumu 4.4.punktā minētie dokumenti.
4.2.       Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2014.gada
2.aprīlim, p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā 2. stāvā. Izziņas pa tālr. 64127761.
4.3.       Komisijas sekretāre nodrošina izsoles noteikumu izsniegšanu, dokumentu pieņemšanu un izsoles dalībnieku
reģistrāciju atbilstoši šiem noteikumiem.
4.4.       Lai piedalītos izsolē:
4.4.1.      Fiziskā persona, reģistrējoties dalībai izsolē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz Izsoles
pieteikumu (saskaņā ar pielikumu);
4.4.2.      Latvijā reģistrēta juridiskā persona (pārstāvim uzrādot pasi), reģistrējoties dalībai izsolē, iesniedz šādus
dokumentus:
4.4.2.1.Izsoles pieteikumu (saskaņā ar pielikumu);
4.4.2.2.              Pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav
paraksta tiesību.
4.5.       Pieteikumu paraksta izsoles pretendents vai tā pilnvarotā persona.
4.6.       Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekiem netiek
atdoti.
4.7.       Pieteikumus dalībai izsolē reģistrē to iesniegšanas secībā. Pēc šo noteikumu 4.4. apakšpunktos minēto
dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek piešķirts kārtas numurs un izsniegta reģistrācijas apliecība.
4.8.       Komisija nodrošina dalībnieku reģistrāciju, iekļaujot atsevišķā reģistrā personas, kuras ir izpildījušas visus
izsoles dalībniekam izvirzītos priekšnoteikumus. 
4.9.       Ja izsoles dalībnieks nav izpildījis izsoles priekšnoteikumus, tam netiek izsniegta reģistrācijas apliecība un
tas netiek pielaists izsolei, tāpat netiek reģistrēta un pielaista izsolei juridiska persona, kā arī personālsabiedrība, ja tai ir
ierosināta maksātnespēja vai tās saimnieciskā darbība ir apturēta.
4.10.   Komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka izsoles dalībnieks ir sniedzis
nepatiesas ziņas, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un tiek atzīta par spēku zaudējušu tam izsniegtā
reģistrācijas apliecība, tādējādi viņš zaudē tiesības piedalīties izsolē. Par reģistrācijas apliecības atzīšanu par spēku
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zaudējušu, ja pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas, pieteicējam tiek paziņots rakstveidā.
4.11.   Izsoles dalībnieks, kas ir sniedzis nepatiesas ziņas, netiek pielaists izsolē. Ja uz izsoles dienu ir ierosināta
pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta, Izsoles dalībnieks netiek pielaists izsolē.
4.12.   Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu netiek izpaustas līdz pat izsoles sākumam. Par ziņu
neizpaušanu atbildīga izsoles komisija.
 
5.             Izsoles norise
5.1.       Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecības.
5.2.       Izsole notiek 2014.gada 2.aprīlī plkst.1100, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā 2.stāvā.
5.3.       Izsole notiek atklātā sēdē, kurā var piedalīties jebkurš interesents, netraucējot izsoles gaitu. Izsoles rezultāti
tiek publiski paziņoti uzreiz pēc solīšanas pabeigšanas.
5.4.       Pirms izsoles sākuma izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā uzrāda pasi vai citu personu
apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas papildus uzrāda pilnvaru. Izsoles dalībnieks (pilnvarotais pārstāvis)
paraksta rakstveida apliecinājumu, ka ir iepazinies ar izsoles norises kārtību un piekrīt izsoles noteikumiem.
Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu
(pilnvarotā persona arī pilnvaru), tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli.
5.5.      Izsoli vada un kārtību izsoles laikā nodrošina izsoles vadītājs.
5.6.      Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos, pārbauda
reģistrācijas lapas. Izsoles vadītājs paziņo par izsoles atklāšanu un īsi paskaidro izsoles noteikumus, atbild uz pretendentu
jautājumiem, ja tādi ir.
5.7.      Izsolei nomas tiesību vairāksolīšanā tiek pielaisti tikai tie pretendenti, kas ar Komisijas lēmumu tiek pielaisti
dalībai solīšanā.
5.8.      Gadījumā, ja kāds no pretendentiem, kurš kādu iemeslu dēļ nav ieradies (nokavējis) uz izsoli šo noteikumu
5.2.punktā minētajā vietā un laikā, Komisija nepielaiž viņu izsolei. Ja uz izsoli 15 minūšu laikā pēc izsoles sākuma neierodas
neviens no reģistrētajiem dalībniekiem, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.
5.9.      Izsoles vadītājs informē par nomas objektu, kā arī paziņo nomas maksas apmēra sākumcenu par 1 (vienu)
kvadrātmetru, kā arī nosauc izsoles soli.
5.10.  Izsoles dalībnieki ar reģistrācijas kartītes starpniecību apliecina savu gatavību vairāksolīšanai.
5.11.  Ja uz konkrētās telpas nomas tiesībām pretendē tikai viens izsoles dalībnieks, izsoli atzīst par notikušu. Nomas
tiesības var iegūt vienīgais izsoles dalībnieks par summu, ko veido nomas maksas sākumcena, kas pārsolīta vismaz par
vienu izsoles soli.
5.12.  Ja izsolei piesakās vairāki izsoles dalībnieki un neviens nepārsola izsoles sākumcenu, izsoli atzīst par nenotikušu.
5.13.  Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka reģistrācijas numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
5.14.  Solīšanas laikā izsoles vadītājs atkārto piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no solītājiem nepiedāvā augstāku
nomas maksu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko nomas maksu un fiksē to ar izsoles āmura
piesitienu. Ar to noslēdzas nomas tiesību iegūšanu.
5.15.  Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu nomas maksu un neviens to nepārsola, tad priekšroka dodama solītājam, kas
reģistrējies ar mazāko kārtas numuru.
5.16.  Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto nomas maksu. Ja tas netiek
izdarīts, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta.
5.17.  Izsolei pilnvaroto pārstāvju darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekiem. Izsoles pilnvaroto pārstāvju atsaukšana
vai aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto pārstāvi stājas spēkā ar brīdi, kad tiek iesniegts attiecīgs pārstāvja atsaukšanas
vai aizstāšanas dokuments.
5.18.  Solītājs, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu parakstu apliecina
norādītās nomas maksas atbilstību nosolītajai nomas maksai izsoles dalībnieku sarakstā. Ja tas netiek izdarīts, uzskatāms,
ka nosolītājs atteicies no nomas tiesībām, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta.
5.19.  Komisija protokolē visu izsoles gaitu. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno izsoles dalībnieku sarakstu un
nosolītās cenas.
5.20.  Ja nepieciešams papildus laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību publicētajiem iznomāšanas nosacījumiem, izsoles
beigās paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti mutiskās izsoles rezultāti. Ja papildu izvērtējums nav nepieciešams, izsoles
beigās izsoles vadītājs paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nosolīto nomas maksu un nomas tiesību
pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu. Izsoles rezultātu paziņošanas procesu protokolē.
6.      Nenotikusī izsole
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6.1.                   Izsole var tikt uzskatīta par nenotikušu:
6.1.1.      ja neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks;
6.1.2.       ja nav pārsolīta sākumcena;
6.1.3.      ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, nenoslēdz nomas līgumu noteiktajā termiņā;
6.1.4.      ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās izsolē vai ja izsolē starp dalībniekiem
konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi izsoles rezultātus vai tās gaitu;
6.1.5.      ja izsolāmo objektu - nomas tiesības iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē.
7.      Izsoles rezultātu apstiprināšana
7.1.                   Izsoles protokolu apstiprina Komisija.
7.2.            Sūdzības par Komisijas darbu iesniedzamas Cēsu novada pašvaldībā ne vēlāk kā četru darba dienu
laikā no izsoles dienas. Vēlāk iesniegtās sūdzības netiek skatītas.
7.3.            Izsoles rezultātus apstiprina tuvākajā Cēsu novada domes sēdē.
8.                  Papildus nosacījumi
8.1.            Izsoles dalībnieku vai to pilnvaroto personu reģistrācija izsolei uzskatāma par apliecinājumu, ka
reģistrētās personas ir informētas par izsoles objekta tehnisko stāvokli un tā nodrošinājumu.
8.2.            Jebkuri tehniskie uzlabojumi telpās (kosmētiskais remonts, inženierkomunikāciju nomaiņa vai
pieslēgšana u.c.), kas nepieciešami pēc solītāja ieskatiem, ar kuru noslēgts izsoles objekta nomas līgums, jāveic
nomniekam par saviem līdzekļiem, kurus iznomātājs nekompensē.
           
9.                  Nomas līguma noslēgšana
9.1.            Nomas līgums noslēdzams septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas, t.i., izsoles
rezultātu publicēšanas Cēsu novada pašvaldības mājas lapā internetā. Izsoles uzvarētājam atteikums slēgt līgumu
jāiesniedz rakstiski septiņu darba dienu laikā no izsoles rezultātu paziņošanas dienas.
9.2.            Ja noteikumu 9.1.punktā minētajā termiņā izsoles uzvarētājs atsakās noslēgt nomas līgumu vai arī
šajā termiņā rakstisks atteikums nav saņemts, nomas tiesības tiek piedāvātas iegūt izsoles dalībniekam, kurš nosolījis
nākamo augstāko nomas maksu. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atbilde uz
piedāvājumu slēgt līgumu jāsniedz divu nedēļu laikā pēc piedāvājuma saņemšanas dienas. Nomas līgums noslēdzams
septiņu darba dienu laikā pēc minētā paziņojuma saņemšanas dienas. 
 

Lēmums Nr. 141 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi
Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības
aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”
apstiprināšanu

        Ziņo: A.Magone, pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas „Cēsu Tūrisma Attīstības
un Informācijas centrs” nodaļas vadītāja
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g apakšpunktu, 43.panta pirmās daļas
13.punktu, Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu, 17. panta otro un ceturto daļu, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 27.02.2014. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (A.Bimbirulis,
M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs,
G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 3 „Grozījumi Cēsu novada domes 21.11.2013.
saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” saskaņā ar
pielikumu.
2.            Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.
 
 
 
  Pielikums
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
06.03.2014.                                                                     
                                Nr.3
 
 
 Grozījumi Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi  
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu  
Izdarīt Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” maksas pakalpojumi” šādus grozījumus:
 

Papildināt  pielikuma 1.punktu ar jaunu 1.33.apakšpunktu šādā redakcijā:1.

 
„1.33. sadarbības partneriem, pamatojoties uz noslēgtu sadarbības līgumu, ieejas maksas atvieglojumi 10 – 50% apmērā
(p.1.1. – 1.30.).”
 

Papildināt pielikuma 3.punktu ar jaunu 3.23.apakšpunktu šādā redakcijā:1.

 
„3.23. sadarbības partneriem, pamatojoties uz noslēgtu sadarbības līgumu, ieejas maksas atvieglojumi 10 – 50% apmērā
(p.3.1. – 3.20.).”
 
 
 
  Pielikums
Paskaidrojuma raksts
Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 3
„Grozījumi Cēsu novada 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” maksas pakalpojumi”
 

Pašreizējās situācijas raksturojums
 
 

„Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi
apstiprināti ar Cēsu novada domes 21.11.2013.
Saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Pašvaldības
aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
maksas pakalpojumi”

Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības raksturojums, dokumenta
būtība

Spēkā esošo maksas pakalpojumu
papildināšana, veicinot sadarbību ar tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem
 

Īss Saistošo noteikumu projekta satura
izklāsts

Pielikuma 1.punkts un 3.punkts papildināts ar
jauniem apakšpunktiem, paredzot maksas
atvieglojumus 10 – 50% apmērā personām,
kuras ir sadarbības partneri tūrisma
pakalpojumu sniegšanā
 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības budžetu

Ieņēmumu palielināšanās

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav
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Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz administratīvajām procedūrām 

Nav

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem
Saistošie noteikumi sagatavoti
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 14.punkta g apakšpunktu, 43.panta
pirmās daļas 13.punktu, Publisko aģentūru
likuma 2.panta otro daļu, 17.panta otro un
ceturto daļu

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) un
pašvaldības aģentūrā „Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs”

 

Lēmums Nr. 142 Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2014.gada investīciju plāna
saskaņošanu

                    Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Lai nodrošinātu efektīvu esošās Cēsu pilsētas siltumapgādes sistēmas atjaunošanu un modernizāciju,
piesaistot arī Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, saskaņā ar SIA „Cēsu siltumtīkli” 2013.gada 8.novembra vēstuli
Nr.CS1/2013-339 „Par investīciju plānu 2014.gadam” (reģistrēta Cēsu novada pašvaldībā 2013.gada 12.novembrī ar
Nr.1-38/4186), VAS „Latvijas dzelzceļš” un Cēsu novada pašvaldības plāniem par dzelzceļa stacijas un tai piegulošās
teritorijas attīstību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, atbilstoši 2001.gada
27.februāra līguma par Cēsu pilsētas siltumtīklu modernizāciju un atjaunošanu 1.pielikuma 2.4.punkta nosacījumiem,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2014. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
13 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis,
M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Saskaņot SIA „Cēsu siltumtīkli”, reģ. Nr.40003007848, plānotās investīcijas Cēsu pilsētas centralizētās
siltumapgādes sistēmā, tai skaitā investīcijas, kas veicamas ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (turpmāk tekstā – ES
KF) līdzekļu atbalstu:
1.1.   Siltumtrases rekonstrukcija Cēsīs, Akmens un Valmieras ielas kvartālā, par plānoto summu EUR 369 767,18 (trīs
simti sešdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit septiņi euro 18 centi), tai skaitā ES KF plānoto atbalstu EUR
109 271,52 (viens simts deviņi tūkstoši divi simti septiņdesmit viens euro 52 centi);
1.2.   Granulu katla būvniecība Turaidas ielā 7, Cēsīs, par plānoto summu EUR 128 058,46 (viens simts divdesmit astoņi
tūkstoši piecdesmit astoņi euro 46 centi); ES KF atbalsta plānotais apjoms tiks precizēts pēc līguma starp SIA „Cēsu
siltumtīkli” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru,
1.3.   Siltumtrases pievada izbūve uz ēku Stacijas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, par plānoto summu EUR 45 000,00
(četrdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi).
2.      SIA „Cēsu siltumtīkli” sniedz informāciju Cēsu novada pašvaldībai par saskaņotā investīciju plāna realizācijas
gaitu atbilstoši 2001.gada 27.februāra līguma par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības modernizāciju un atjaunošanu
1.pielikuma 2.3. un 2.4.punkta nosacījumiem.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Komunālajai nodaļai.
 

Lēmums Nr. 143 Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

                    Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma

http://www.cesis.lv/
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„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 3.punktu un 5.panta
ceturto daļu, 5.panta 3.daļas 3.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis,
U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs,
L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Cēsu novada pašvaldība nodod  Cēsu 2.vakara (maiņu) vidusskolai Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo
ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” ietvaros  bez atlīdzības no Vidzemes reģiona Iekļaujošas
izglītības atbalsta centra saņemtos materiālus par kopējo summu EUR  67.13
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu  novada pašvaldības revidentei.
 
 

Lēmums Nr. 144 Par komandējumu

Ziņo: I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste-personāla speciāliste
 
28.02.2014. saņemts Vidzemes plānošanas reģiona uzaicinājums Vidzemes delegācijas sastāvā pārstāvēt Cēsu novadu,
sadarbībā ar Eiropas reģionālo attīstības biedrību (ERAB) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIIA), dodoties no
12. – 14.03.2014.  uz Latvijas un Pleskavas apgabala biznesa forumu un  Eiropas mājas atklāšanu Ostrovā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību amatpersonu institūciju
un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 6.2 daļu,  Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada
pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis,
U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce),
pret – nav, atturas – nav, (J.Rozenbergs nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
 
1.             Nosūtīt Cēsu novada domes priekšsēdētāju J.Rozenbergu 12.–14.03.2014. komandējumā uz Pleskavu
un Ostrovu (Krievijas Federācija).
2.             Cēsu novada domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā veic Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks M.Malcenieks.
 
 

Lēmums Nr. 145 Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Cēsu novada domes
18.07.2013.saistošajos noteikumos Nr.18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums’’’’
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 23. un 24.pantu, Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis,
I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – 1 (deputātsA.Rasmanis),
nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 4  „Grozījumi Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošajos
noteikumos Nr.18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums”” saskaņā ar pielikumu.
 
PIELIKUMS
Cēsu novada domes 06.03.2014.
sēdes lēmumam Nr. 145
 
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 06.03.2014.
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sēdes lēmumu Nr. 145
 
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
06.03.2014.
                                                                           
                         Nr. 4
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
 
            Izdarīt Cēsu novada domes 18.07.2013.saistošajos noteikumos Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības
nolikums” šādus grozījumus:
 

Izteikt 10.2.apakšpunktu šādā redakcijā:1.

‘’10.2.Attīstības nodaļa’’;
 

Izteikt 10.3.apkašpunktu šādā redakcijā:1.

‘’10.3. Cēsu novada Būvvalde;’’;
 
3.      Izteikt 10.12.apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’10.12. Komunikācijas nodaļa;’’;
 
4.      Svītrot 10.14.apakšpunktu;
 

Papildināt ar 10.1punktu šādā redakcijā:1.

‘’10.1 Iestādi „Cēsu novada pašvaldība”  vada administrācijas vadītājs’’.
 
6.      Svītrot 11.punktā vārdu un skaitli ‘’un 10.14.’’;
 
7.      Papildināt 11.punktā aiz vārda ‘’darbinieki’’ ar vārdiem ‘’un struktūrvienības’’;
 
8.      Svītrot 15.punktā vārdus ‘’kas atrodas domes priekšsēdētāja pārraudzībā’’;
 
9.      Papildināt ar 15.1punktu šādā redakcijā:
‘’15.1Cēsu novada pašvaldības aģentūru darbību pārrauga Dome, saskaņā ar Publisko aģentūru likumu. Amatpersona,
kuras padotībā aģentūra nodota, noteikta aģentūras nolikumā. Nolikuma 15.3.-15.6.apakšpunktā minētās iestādes ir
domes priekšsēdētāja pārraudzībā.’’
 
10.  Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:
‘’16.Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju mēneša amatalgu likmes, kā arī darbinieku amata vienību sarakstus un
mēnešu amatalgu likmes apstiprina Cēsu novada domes lēmumā vai iekšējā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā.’’
 
11.  Papildināt 17.punktu ar 17.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’17.7. SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ – 100% kapitāla daļas’’;
 
12.  Svītrot 22.7.apakšpunktu;
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13.  Papildināt 22.punktu ar 22.32.apakšpunktu šādā redakcijā :
„22.32. Komisija Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju vai izpilddirektora vērtēšanai”.
 
14.  Aizstāt 34.3.apakšpunktā vārdus ‘’pakļautībā esošajām iestādēm’’ ar vārdiem ‘’padotībā esošajiem darbiniekiem’’;
 
15.  Izteikt 34.4.apakšpunktu šādā redakcijā „
„ 34.4. rīkojas ar pašvaldības mantu Domes lēmumā noteiktajā kārtībā un ietvaros, ar finanšu resursiem Domes
apstiprinātā budžeta ietvaros, slēdz visa veida saimnieciskos darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām, apstiprina
izglītības iestāžu iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”.
 
16.  Papildināt ar 34.4.1apakšpunktu šādā redakcijā :
„34.4.1 ar pirmā paraksta tiesībām atver un slēdz kontus bankā, rīkojas ar naudas līdzekļiem tajos, paraksta pašvaldības
budžeta pārskatu informāciju, parakstīt pieteikumus par Valsts kases e-pakalpojumu sistēmu izmantošanu un Valsts
kases e-pakalpojumu lietošana.”
 
17.  Izteikt 34.15.apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’34.15. izdod rīkojumu par izpilddirektora un pašvaldības administrācijas vadītāja pienākumu izpildītāju viņu prombūtnes
laikā, kā arī dod rakstveida atļauju savienot amatus izpilddirektora un pašvaldības administrācijas vadītāja pienākumu
izpildītājam;’’;
 
18.  Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:
‘’36. Izpilddirektors ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbu likumos un domes lēmumos noteiktajā
kārtībā.’’; 
 
19.  Svītrot 58.punktā vārdus ‘’vai, ja Dome neiebilst’’;
 
20.  Svītrot 76.punktā vārdus ‘’vai, ja Dome neiebilst’’;
 
21.  Aizstāt 103.punktā skaitli ‘’28 000,00’’ ar skaitli ‘’42 000,00’’.
 
22.  Svītrot 106.7.punktā vārdus „plānošanas”;
 
23.  Izteikt Pielikumu Nr. 1 jaunā redakcijā, saskaņā ar pielikumu.
 
24.  10.2., 10.3., 22.7. un 106.7.apakšpunkta grozījumi stājās spēkā ar 01.05.2014.
 
 
PIELIKUMS
Cēsu novada domes 06.03.2014.
sēdes lēmumam Nr. 145
 
 Cēsu novada domes 06.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 4 „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 dome 18.07.2013.pieņēma saistošos noteikumus Nr. 18
‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’.
27.01.2014. no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas  ir saņemta vēstule Nr. 18-1e/689 (reģ. Cēsu novada
pašvaldībā 27.01.2014., Nr. 1-33/309), kurā sniegti priekšlikumi
grozīt un precizēt saistošos noteikumus, nosakot, ka iestādi ‘’Cēsu
novada pašvaldība’’ vada pašvaldības administrācijas vadītājs, kā arī
precizējot izpilddirektora atbildības robežas un pašvaldību aģentūru
padotību.
13.02.2014. Cēsu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 90 un Nr.
91, uz kuru pamata ir izveidota Komunikācijas nodaļa un Cēsu
novada Būvvalde, līdz ar to nepieciešams grozīt saistošo noteikumu
10.2., 10.3., 22.7. un 106.7.apakšpunktu, nosakot, ka iestādes ‘’Cēsu
novada pašvaldība’’ sastāvā ir Cēsu novada Būvvalde, savukārt
būvinspektors būs Būvvaldes sastāvā, kā arī  Komunikācijas nodaļa
(šobrīd  sabiedrisko attiecību speciālisti). Tāpat svītrojams
22.7.apakšpunkts, jo Būvvalde vairs nebūs komisija, bet iestādes
struktūrvienība, reorganizējot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā
īpašuma nodaļu un Attīstības plānošanas nodaļu. Grozījumi attiecībā
uz  Attīstības nodaļu un Cēsu novada Būvvaldi stājas spēkā ar
01.05.2014.
Saistošo noteikumu 16.punktā noteikts, ka iestāžu vadītāju mēneša
amatalgu likmes, darbinieku amatu vienību sarakstu un mēneša
amatalgu likmes apstiprina ar domes lēmumu, taču šo kārtību
nosaka arī domes lēmumi vai apstiprinātie iekšējie normatīvie akti un
šī kārtība iestādēm atšķiras, ņemot vērā iestāžu padotības formu un
funkcijas.  
Saskaņā ar Valsts valodas centra Valodas kontroles nodaļas
10.10.2013.pārbaudes aktu Nr. 0108926 uzdots Cēsu novada
pašvaldībai izvērtēt Cēsu novada domes 18.07.2013.saistošo
noteikumu Nr. 18 ‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’ 58. un
76.punktu, no kura var secināt, ka Domes sēdē darbs var notikt  arī
citā valodā.
Ar Cēsu novada domes 10.10.2013. lēmumu Nr. 413 „Par komisijas
izveidošanu” izveidota komisija Cēsu novada pašvaldības iestāžu
vadītāju vai izpilddirektora vērtēšanai, līdz ar to papildināms saistošo
noteikumu 22.punkts par Cēsu novada domes izveidotajām
pastāvīgajām komisijām.
Ar Cēsu novada domes 10.10.2013.ir dibināta SIA ‘’Vidzemes
koncertzāle’’, 05.11.2013. reģistrēta Uzņēmumu reģistra
komercreģistrā ar Nr. 44103089090, līdz ar to nepieciešams
saistošos noteikumus papildināt ar jaunu 17.7.apakšpunktu, ietverot
tajā SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’, kā arī ar 31.10.2013.
(31.10.2013.Cēsu novada domes lēmums Nr. 461) ir likvidēta amata
vienība projekta ‘’Vidzemes Mūzikas un kultūras centrs’’ vadītājs,
tādejādi svītrojams 10.14.apakšpunkts un no 11.punkta svītrojama
atsauce uz 10.14.apakšpunktu.
Ņemot vērā 10.5., 10.7., 10.12.apakšpunktos noteikto, jāprecizē
11.punkts, nosakot, ka domes priekšsēdētāja pakļautībā ir gan
darbinieki, gan struktūrvienības.  
Precizējams 34.3.apakšpunkts, nosakot, ka domes priekšsēdētājs
izdod rīkojumus attiecībā uz padotībā esošajiem darbiniekiem, jo
rīkojumi personāla jautājumos izdodami attiecībām uz darbiniekiem,
nevis iestādēm.
Saistošo noteikumu 103.punktā ir noteikts, ka iestāžu vadītāji
paraksta preču piegādes, pakalpojumu saņemšanas, būvdarbu
līgumus līdz Ls 28 000,00 euro (Ls 20 000,00), kas tika noteikts,
ņemot par pamatu Publisko iepirkumu likuma …pantā noteikto
līgumcenas slieksni ‘’mazajiem iepirkumiem’’. 01.08.2013. ir
stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kurā
paaugstināts līgumcenas slieksnis ‘’mazajiem iepirkumiem’’, nosakot
to 42 000,00 euro.  
Saistošajos noteikumos nav noteikts, kas izdod rīkojumu par
pašvaldības administrācijas vadītāja pienākumu izpildi tā
prombūtnes laikā, līdz ar to papildināms saistošo noteikumu
34.15.apakšpunkts, deleģējot izdot rīkojumu domes
priekšsēdētājam. 
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Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

10.2., 10.3., 10.12. un 106.7.apakšpunktos attiecīgi noteikts, ka
iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ sastāvā ir Cēsu novada
Būvvalde, Komunikācijas nodaļa un Attīstības nodaļa.
Svītrots 10.14.apakšpunkts, t.i., projekta ‘’Vidzemes Mūzikas un
kultūras centrs’’ vadītājs.
Papildināts ar 10.1punktu, nosakot, ka Pašvaldības administrāciju
vada administrācijas vadītājs.
Tā kā ir svītrots 10.14.apakšpunkts, no 11.punkta izslēgta atsauce uz
šo punktu, kā arī 11.punktā aiz vārda ‘’darbinieki’’ papildināts ar
vārdiem ‘’un struktūrvienības’’.
15.punktā izslēgti vārdi ‘’kas atrodas domes priekšsēdētāja
pārraudzībā’’, jo saistošie noteikumi papildināti ar jaunu 15.1punktu,
kurā precizēta aģentūru padotība.
Saistošie noteikumi papildināti ar 15.1punktu, nosakot, ka ‘’Cēsu
novada pašvaldības aģentūru darbību pārrauga Dome un saskaņā ar
Publisko aģentūru likumu to padotība nodota domes
priekšsēdētājam. Nolikuma 15.3.-15.6.apakšpunktā minētās iestādes
ir domes priekšsēdētāja pārraudzībā.’’ No Publisko aģentūru likuma
16.panta otrās daļas 2.punkta izriet, ka dome nosaka, kurai
amatpersonai tā nodod aģentūru padotību, līdz ar to saistošajos
noteikumos noteikts, ka padotība nodota domes priekšsēdētājam.
16.punktā noteikts, ka Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju
mēneša amatalgu likmes, kā arī darbinieku amata vienību sarakstus
un mēnešu amatalgu likmes apstiprina Cēsu novada domes lēmumā
vai iekšējā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā. 
Saistošie noteikumi papildināti ar 17.7.apakšpunktu, nosakot, ka
Cēsu novada pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja SIA ‘’Vidzemes
koncertzāle’’ – 100% kapitāla daļas.
22.7.apakšpunktā no Cēsu novada domes izveidoto komisiju saraksta
svītrota Cēsu novada Būvvalde.
22.32. apakšpunkts papildināts ar Cēsu novada domes izveidoto
komisiju Cēsu novada pašvaldības iestāžu un izpilddirektora
vērtēšanai.
34.3.apakšpunktā precizēts, nosakot, ka domes priekšsēdētājs izdot
rīkojumus uz padotībā esošajiem darbiniekiem, nevis   iestādēm.
34.4. un 34.4.1 apakšpunktos noteikta kompetence apstiprināt
iestāžu iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus,
t.sk., par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem un precizēts
pilnvarojuma apmērs pirmā paraksta tiesību izmantošanai.
34.15.apakšpunktā ietverts deleģējums domes priekšsēdētājam ar
rīkojumu noteikt arī pašvaldības administrācijas vadītāja pienākumu
izpildītāju viņa prombūtnes laikā un dot rakstveida atļauju amatu
savienošanai.
36.punktā precizēta izpilddirektora atbildības robeža, nosakot, ka
izpilddirektors  ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un
kapitālsabiedrību darbu likumos un domes lēmumos noteiktajā
kārtībā.
58. un 76. punktā svītroti vārdi ‘’vai, ja Dome neiebilst’’. 
103.punktā paaugstinātu līgumu slēgšanas sliekšņi no 28 000 euro
uz 42 000 euro.
1.pielikums aizstāts ar jaunu pielikumu, kurā izdarīti grozījumi
aģentūru padotībā, atspoguļojot, ka tās atrodas domes pārraudzībā,
savukārt padotība nodota arī domes priekšsēdētājam.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības
budžetu

Nav
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projekta iespējamā
ietekme uz
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Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām 
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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) .

 Cēsu novada pašvaldības struktūra

Lēmums Nr. 146 Par nolikuma  „Grozījumi iestādes „Cēsu novada pašvaldība”
nolikumā”  apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis,
A.Melbārdis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – 1
(deputātsA.Rasmanis), nolemj:
 
Apstiprināt nolikumu „Grozījumi iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikumā” saskaņā ar pielikumu.
 
 Pielikums
Cēsu novada domes
06.03.2014.sēdes lēmumam Nr. 146
 
APSTIPRINĀTS
ar Cēsu novada domes
06.03.2014. sēdes lēmumu Nr. 146
 
 
NOLIKUMS
Cēsīs
06.03.2014.                                                    
                                                            Nr. 19
 
Grozījumi iestādes „ Cēsu novada pašvaldība” nolikumā
 
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu
 

Izdarīt iestādes „ Cēsu novada pašvaldība” nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes 05.04.2012. sēdes1.
lēmumu  Nr. 156) šādus grozījumus:

1.1.Papildināt 4.1.apakšpunktā aiz vārdiem ‘’izglītības funkcija’’ ar vārdiem ‘’veselīga dzīvesveida un sporta nodrošināšanas
funkcija’’;
 
1.2.Izteikt 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’4.5. veikt centralizēto iepirkumu institūcijas funkcijas par Ministru kabineta noteikumos noteiktajām centralizēti
iepērkamo preču un pakalpojumu grupām;’’
1.3.Papildināt ar 4.9.1 punktu šādā redakcijā:
„4.9.1 nodrošināt Cēsu novada Bāriņtiesai centralizētās grāmatvedības funkciju, materiāltehnisko nodrošinājumu, atbalstu
lietvedības jautājumos.”
 

http://www.cesis.lv/
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/pielikums_aiz_145_punkta.pdf


47. no 49

1.4.Izteikt 6.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’6.2. Attīstības nodaļa;’’
 
1.5.Izteikt 6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’6.3. Cēsu novada Būvvalde;’’
 
1.6.Svītrot 6.4.apakšpunktu;
 
1.7.Svītrot 6.8.apakšpunktā vārdu ‘’iekšējais’’;
 
1.8.Izteikt 6.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’6.13.Komunikācijas nodaļa;’’
 
1.9.Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Nolikuma 6.punkta apakšpunktos noteiktie amati un struktūrvienības atrodas Pašvaldības administrācijas vadītāja
tiešā pakļautībā, izņemot Nolikuma 6.6. un 6.13.apakšpunktā minētās struktūrvienības un 6.8.apakšpunktā minēto amatu,
kas atrodas tiešā domes priekšsēdētāja pakļautībā un Nolikuma 6.5.apakšpunktā minēto struktūrvienību, kas atrodas
tiešā izpilddirektora pakļautībā. Domes priekšsēdētājs un  Pašvaldības administrācijas vadītājs apstiprina pakļautībā
esošo struktūrvienību reglamentus. Nolikuma 6.5.apakšpunktā minētās struktūrvienības reglamentu apstiprina Cēsu
novada dome. Amatpersonas apstiprina pakļautībā esošo darbinieku amatu aprakstus, izdod rīkojumus attiecībā uz
pakļautībā esošajiem darbiniekiem.”
1.10.   Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
„8. Pašvaldības administrācijas darbu vada domes iecelts administrācijas vadītājs.”;
1.11.   Izteikt  9. un 10.punktā vārdus „Pašvaldības administrācijas vadītājs” šādā redakcijā: „administrācijas vadītājs”;
 
1.12.        Izteikt 9.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
                        ‘’9.1. ar Pirmā paraksta tiesībām paraksta maksājuma uzdevumus,
                           kases orderus, rēķinus, algas aprēķinus;’’
1.13.        Papildināt ar 9.1.1apakšpunktu šādā redakcijā:
                        ‘’9.1.1savas kompetences ietvaros pieņem pārvaldes lēmumus (t.sk.,
                        izdod administratīvos aktus);’’
1.14.        Izteikt 9.7.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
                        ‘’9.7.3.kustamas un nekustamas mantas nomas un īres līgumus saskaņā
                   ar Cēsu novada domes vai tās pilnvarotas institūcijas lēmumu, vai
                            domes apstiprinātu nomas maksas pakalpojumu cenrādi;’’
1.15.        Izteikt 9.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
                        ‘’9.8.nodrošina pašvaldības veikto publisko iepirkumu tiesiskumu,
                          veicot iepirkumu komisijas priekšsēdētāja pienākumus;’’
1.16.    Grozījumi 6.2.un 6.3.apakšpunktā stājas spēkā 01.05.2014.
 

Lēmums Nr. 147 Grozījumi Cēsu novada domes 19.09.2013. lēmumā Nr.363 „Par
brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības
iestādēs”

Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un 7.punkta 2.daļu,  13.03.2013. MK noteikumiem Nr.172
„Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju
klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” un 09.12.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr.16 „Par ēdināšanas procesa
organizēšanas kārtību Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un Vaives pagasta vispārizglītojošās izglītības
iestādēs”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, E.Geruļskis,
A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav,
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nolemj:
1.        Izdarīt Cēsu novada domes 19.09.2013. lēmumā Nr. 363 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu
Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs” šādus grozījumus:
 aizstāt 4.1.1.punktā skaitli „ 1,42” ar skaitli „ 1,46”.
2.        Lēmums stājas spēkā 01.03.2014.
3.        Lēmuma izpildi nodrošināt Līvu pamatskolai un Rāmuļu pamatskolai.
4.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 

Lēmums Nr. 148 Par aizņēmumu pašvaldības prioritārā projekta
 „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” 
realizācijai

Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu , likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 22., 24.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma “ Par valsts budžetu
2014.gadam” 14.panta vienpadsmito daļu, ievērojot Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par
(E.Geruļskis, A.Melbārdis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – 1 (deputāts
A.Rasmanis), atturas –3 (deputāti A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs), nolemj:
 

Noteikt projektu „Daudzfunkcionālā centra „ Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” kā Cēsu novada1.
pašvaldības prioritāro infrastruktūras investīciju projektu 2014.gadā.
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 200 000.00 ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu2.
ik pēc 1 gada projekta „Daudzfunkcionālā centra „ Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” realizācijai.
Aizņēmumu izsniegt 2014.gada aprīlī.3.
Kredīta atmaksas periodu noteikt 8 (astoņi) gadus.4.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2016.gadu.5.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.6.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.7.

 

Lēmums Nr. 149 Par projekta „Senāk  un tagad...” iesniegšanu un realizēšanu
sadarbībā ar valsts aģentūru „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”
programmā ERASMUS+ – KA1 jauniešu apmaiņa

Ziņo: Antra Bāliņa-Diega, Cēsu Bērnu un jauniešu centrs "Spārni" pulciņa skolotāja  
Lai realizētu jaunatnes politiku pašvaldībā, veicinot katra jaunieša izaugsmi un pilsonisko izglītību, sekmējot jauniešu
pašiniciatīvu un vēlmi popularizēt savu pieredzi, kas gūta Cēsu Bērnu un jauniešu centrā, Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
plāno sagatavot un realizēt  jauniešu apmaiņas projektu „Senāk un tagad...”, sadarbībā ar Pleskavas apgabala jauniešiem.
Projekts tiks iesniegts  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā 2014.gada 17.martā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par
(A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, E.Geruļskis, A.Melbārdis, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs,
G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atbalstīt Cēsu Bērnu un jauniešu centra projektu „Senāk un tagad...”  realizēšanu sadarbībā ar valsts aģentūru
„Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” programmā ERASMUS+ – KA1 jauniešu apmaiņa,  projekta kopējais
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finansējums nepārsniegs EUR 11 310.
 
2. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt 2014. gada budžetā priekšfinansējumu ne vairāk kā 20% apmērā no
projekta kopīgām izmaksām.
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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