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Lēmums Nr. 389 Par zemes gabala Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., nomu

Ziņo: L.Madelāne, Attīstības nodaļas vadītāja
 
        Cēsu novada pašvaldībā saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „C12 TECH Latvia” (turpmāk - SIA „C12
TECH Latvia”), juridiskā adrese Lauvu iela 21, Berģi, Garkalnes nov., LV-1024, iesniegums (Cēsu novada pašvaldībā
reģistrēts 28.08.2014., reģ.Nr.3/3117) par zemes gabala Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., ilgtermiņa nomu sadzīves
atkritumu - nolietotu autoriepu pārstrādes ražotnes izbūvei. Iesniegumā norādīts, ka ražotnē plānots uzstādīt vienu no
jaunākajām autoriepu pārstrādes iekārtām, kas neradīs apkārtējās vides piesārņojumu. Ražošanas procesā plānots iegūt
produktus, kuriem ir plašas tālākās izmantošanas iespējas (pirolīzes eļļa - šķidrais kurināmais, tehniskais ogleklis, pirolīzes
gāze, kas var tikt izmantota kā gāzveida kurināmais, un metāliskais kords. Ražošanas procesa nodrošināšanai paredzēts
izveidot 10 jaunas darba vietas.
Nekustamais īpašums - zemes gabals Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 6980 m² platībā,  reģistrēts Cēsu pilsētas
zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0044 8618). Ar Cēsu novada domes 26.05.2011.
lēmumu Nr.298 „Cēsu novada pašvaldībai piederošie nomā nododamie nekustamie īpašumi” zemes gabals Austrumu ielā
5, Cēsīs, Cēsu nov., ir iekļauts iznomājamo zemes gabalu sarakstā. Līdz šim citi pretendenti nav izrādījuši interesi par
minētā zemes gabala nomu.  
SIA „C12 TECH Latvia” būvniecības iecere uz zemes gabala Austrumu ielā 5, Cēsīs, atbilst Cēsu novada pašvaldības
03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, saskaņā ar kuriem zemes gabala atļautā
izmantošana ir ražošanas un komerciāla rakstura apbūve. Saskaņā ar Cēsu novada attīstības programmu
2013.-2019.gadam viens no uzdevumiem ir attīstīt jaunas industriālās teritorijas un atbalstīt uzņēmējdarbību. Lai SIA „C12
TECH Latvia” varētu saņemt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pakļauto institūciju sākotnējo
ietekmes uz vidi novērtējumu, nepieciešams zemes nomas priekšlīgums.   
        Izskatot SIA „C12 TECH Latvia” iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu,   Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešo daļu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijas 22.09.2014. un 30.09.2014. priekšlikumu (prot.Nr.37, prot.Nr.38), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm
– par (I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot nomā ar apbūves tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „C12 TECH Latvia”, reģistrācijas
Nr.40103773846, juridiskā adrese Lauvu iela 21, Berģi, Garkalnes nov., LV-1024, zemes gabalu Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu
nov. (nekustamā īpašuma kadastra numurs 4201 003 0154, zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0013), ja Cēsu
novada pašvaldībā iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pakļauto institūciju sākotnējais
ietekmes uz vidi novērtējums vai apliecinājums, ka sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams, un „B”
kategorijas piesārņojošās darbības atļauja.
2.      Iznomājamā zemes gabala platība 6980 m² (1.pielikums).
3.      Nomas līguma termiņš – 12 gadi no zemes nomas līguma noslēgšanas brīža.
4.      Zemes gabals tiek nodots nomā sadzīves atkritumu - nolietotu autoriepu pārstrādes ražotnes izbūvei, saskaņā
ar pievienoto autoriepu pārstrādes tehnoloģijas aprakstu (2.pielikums).
5.              Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes
kadastrālās vērtības.
6.      Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par publiskas personas zemes
nomas maksas aprēķināšanas kārtību un apmēru, ja izdarīti grozījumi pašvaldības lēmumos vai mainās zemes kadastrālā
vērtība. Šādas Iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā iepriekš minētie
grozījumi.
7.      Līdzēji vienojas, ka līdz zemes nomas līguma noslēgšanai Nomnieks iesniedz Iznomātājam Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai pakļauto institūciju sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu vai apliecinājumu, ka
sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams, un „B” kategorijas piesārņojošās darbības atļauju.
8.      Noteikt, ka saskaņā ar Nomnieka plānoto darbību Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov. (3.pielikums) Nomniekam ir
saistoši šādi nosacījumi:
8.1.   pēc  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pakļauto institūciju sākotnējā ietekmes uz vidi
novērtējuma vai apliecinājuma, ka sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams, un „B” kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanas 1 gada laikā izstrādāt būvniecības dokumentāciju un uzsākt būvdarbus;
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      8.2. ne vēlāk kā 5 (piecu) gadu laikā no būvdarbu uzsākšanas ēkas un būves nodot ekspluatācijā.
9.          Nomas maksa tiek aprēķināta no brīža, kad starp līdzējiem tiek noslēgts zemes nomas līgums.
10.       Līdz zemes nomas līguma noslēgšanai tiesiskās attiecības regulē zemes nomas priekšlīgums.  
11.      No zemes nomas priekšlīguma noslēgšanas brīža Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto
zemes gabalu, saskaņā ar 2.punktā noteikto zemes platību. 
12.      Zemes nomas priekšlīgums tiek izbeigts un nomas līgums netiek slēgts, ja Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai pakļauto institūciju sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums ir negatīvs.
13.      Nomnieks sedz visus izdevumus zemes nomas līguma reģistrēšanai zemesgrāmatā.
14.      Nomnieks apņemas attīrīt zemes gabalu Austrumu ielā 5, Cēsīs, un tam piesaistīto  teritoriju no būvgružiem.
15.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot
zemes nomas priekšlīgumu un zemes nomas līgumu.
16.      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 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).
 
pielikumi
 
 
 
 

Lēmums Nr. 390 Par zemes gabala Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., nomu

Ziņo: L.Vīgrante, nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženiere
 
        Cēsu novada pašvaldībā 25.09.2014. saņemts (reģ.Nr.7/3425) XX iesniegums par zemes nomu Amatas ielā 3,
Cēsīs, Cēsu  nov., uz kuras atrodas viņam piederošs namīpašums, kas iegūts mantojuma ceļā.
        Mantojuma atstājējai XX ar Cēsu novada domes 15.03.2012. lēmumu Nr.111 „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā” tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu Amatas ielā 3,
Cēsīs, Cēsu nov., un noteiktas nomas tiesības. Pamatojoties uz iepriekš minēto lēmumu 20.03.2012. noslēgts zemes nomas
līgums starp Cēsu novada pašvaldību kā Iznomātāju un XX kā Nomnieku par zemes gabalu Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu
nov., 601 m² platībā, uz 10 gadiem.
       Zemes gabals Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 002 1109),  reģistrēts Cēsu pilsētas
zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0051 3466).
       XX 21.11.2013. mirusi. Saskaņā ar 05.06.2014. mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma),
reģ.Nr.2026, īpašuma tiesības uz namīpašumu Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., 14.08.2014. reģistrētas Cēsu pilsētas
zemesgrāmatā uz mantinieka XX vārda. 
       Izskatot XX iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” otrās daļas 4.punktu un piekto
daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta 1.punktu, Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 30.09.2014. priekšlikumu (prot.Nr.38), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova,
J.Rozenbergs, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 15.03.2012. lēmuma Nr.111 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu1.
Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā” 2.punktu un 20.03.2012. Zemes nomas līgumu Nr.176/2012/2-7.
Noslēgt zemes nomas līgumu ar XX par zemes gabalu Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 42012.
002 1109), uz 12 gadiem, sākot ar 10.10.2014.

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/pielikums_lem.nr.389.pdf
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Iznomājamā zemes gabala platība 601 m2 (nomas zemes plāns pielikumā).3.
Zemes lietošanas mērķis –  individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).4.

5.              Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes
kadastrālās vērtības.

Zemes nomas maksu par faktisko zemes lietošanu no 14.08.2014. līdz 09.10.2014. noteikt saskaņā ar Ministru1.
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 10.punktu.
Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes2.
nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas Iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad
stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā3.
esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot
zemes nomas līgumu.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.1.

pielikums
 
 

Lēmums Nr. 391 Par  Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta  - cirsmas 
izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, pašvaldības izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 28.08.2014. lēmumu Nr.359 „Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma
objekta – cirsmas nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.11, 26.p.) atsavināšanai nodeva,
pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese : Bērzaines
iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101, piederošo cirsmu: Dzirnavu iela 67, zemes vienības kadastra apz. 4201 001 0124,
Upes iela 21, zemes vienības kadastra apz. 4201 001 0115, Upes iela 20, zemes vienības kadastra apz. 4201 001 0140, Upes
iela 19 A, zemes vienības kadastra apz. 4201 001 0141, elektrisko gaisvadu līnijas aizsargjoslas uzturēšana Cēsīs, Cēsu
novadā, kā vienotu izsoles objektu - izsoles objekts Nr.1.
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoles objektu Nr.1 reģistrējās un tajā piedalījās 3 (trīs) pretendenti:
·         „Metsa Forest Latvia” SIA, vienotais reģistrācijas nr. 40003011260, juridiskā adrese: Vienības gatve 87e,
Rīga, LV – 1004;
·         SIA „GRANTIŅI 1”, vienotais reģistrācijas nr. 44601002817, juridiskā adrese: „Grantiņi 1”, Gulbenes novads,
Rankas pagasts, LV – 4416;
·         SIA „R GRUPA”, vienotais reģistrācijas nr. 50003603631, juridiskā adrese: A.Čaka iela 83/85 - 18, Rīga, LV –
1011.
             SIA „GRANTIŅI 1”, vienotais reģistrācijas nr. 44601002817, savu piedāvāto augstāko cenu par izsoles
objektu Nr.1, ko veido starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu, t.i.   3060.00 EUR (trīs tūkstoši sešdesmit
euro,00 centi), ir samaksājis, ieskaitot par izsoles objektu Nr.1  29140.00 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši viens simts
četrdesmit euro, 00 centi) Cēsu novada pašvaldības kontā: LV67 UNLA 0004 0001 4234 4.
           Ievērojot iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta otro daļu un
34.panta otro daļu, kā arī Cēsu novada pašvaldības izsoles komisijas 25.09.2014.gada priekšlikumu (prot.Nr.1), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000031048, piederošas cirsmas 2014.gada 25.septembra
izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem, Dzirnavu iela 67, zemes vienības kadastra apz. 4201 001 0124, Upes iela 21, zemes
vienības kadastra apz. 4201 001 0115, Upes iela 20, zemes vienības kadastra apz. 4201 001 0140, Upes iela 19 A, zemes

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/pielikums_lem.nr.390.pdf
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vienības kadastra apz. 4201 001 0141, elektrisko gaisvadu līnijas aizsargjoslas uzturēšana Cēsīs, Cēsu novadā, kā vienotu
izsoles objektu - izsoles objekts Nr.1, nosolīja SIA „GRANTIŅI 1”, vienotais reģistrācijas nr. 44601002817, juridiskā adrese:
„Grantiņi 1”, Gulbenes novads, Rankas pagasts, LV – 4416, par 32200.00 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši divi simti euro, 00
centi).
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot atbilstošu cirsmas pirkuma līgumu.
3.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 392 Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu novadā
2014./2015. gada apkures sezonā apstiprināšanu

 
Ziņo: M.Niklass, Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta pirmo daļu un Cēsu novada domes
10.10.2013. Saistošo noteikumu Nr. 24 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” 16.7. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo lietu
komitejas 25.09.2014. atzinumu (protokols Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Lāce,
U.Lencbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, E.Geruļskis,
A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
            Apstiprināt īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem normatīvus dzīvokļa pabalsta
aprēķināšanai dzīvokļiem ar centralizēto apkuri jeb siltumpiegādi Cēsu novadā 2014./2015. gada apkures sezonā saskaņā
ar pielikumu.
 
 
Pielikums
Īres/ apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem normatīvi dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai dzīvokļiem ar
centralizēto apkuri jeb siltumpiegādi
Cēsu novadā 2014./2015. gada apkures sezonā
 
1.      Aprēķinot dzīvokļa pabalstu ģimenei (mājsaimniecībai), kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu apkuri
jeb siltumpiegādi, 2014./2015. gada apkures sezonā piemērojami šādi īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par
komunālajiem pakalpojumiem normatīvi:
1.1.1 personas mājsaimniecībai - 118,00 euro mēnesī;
1.2.2 personu mājsaimniecībai - 133,00 euro mēnesī;
1.3.3 personu mājsaimniecībai - 178,00 euro mēnesī;
1.4.4 personu mājsaimniecībai - 203,00 euro mēnesī;
1.5.5 un vairāk personu mājsaimniecībai - 215,00 euro mēnesī;
1.6.vienatnē dzīvojošas pensijas vecuma personas vai personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti mājsaimniecībai –125,00 euro
mēnesī.
2. Ja rēķinā par dzīvojamās telpas īres/apsaimniekošanas maksu un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem
maksājumiem attiecīgā mēneša aprēķinātā summa ir zemāka par normatīvu, aprēķinot dzīvokļa pabalstu, rēķinā
norādītajai summai līdz normatīva līmenim pieskaita mēneša maksājumu par faktiski patērēto elektroenerģiju dzīvojamā
telpā atbilstoši valstī noteiktajam starta tarifam, bet ne vairāk kā par 50 kWh pirmajai personai, 30 kWh katrai nākamajai
personai un 150 kWh mēnesī 5 personu vai lielākai mājsaimniecībai.
 
 

Lēmums Nr. 393 Grozījumi Cēsu novada domes 03.03.2011. lēmumā Nr.117 „Par
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Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisiju”

Ziņo: M.Niklass, Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. Panta pirmās daļas 6. Punktu, 21.panta pirmās daļas 24. Punktu un 61.pantu,
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 24.punktu un 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, nodaļu reglamentos un amatu aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka
amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, ievērojot komisijas locekļu noslogotību pamatdarbā un noteiktos
amata pienākumus, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas  25.09.2014. atzinumam
(prot. Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs,
M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 03.03.2011. lēmumā Nr.117 „Par Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas
komisiju” šādus grozījumus:
1.1.Svītrot no komisijas sastāva:
1.1.1.      Iveta Grapa – Grāfa, komisijas priekšsēdētāja vietniece, SIA „Cēsu klīnika” Ambulatorās daļas vadītāja;
1.1.2.      Brigita Jaunzema, ģimenes ārste;
1.1.3.      Lolita Kokina, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja;
1.1.4.      Laine Madelāne, Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja.
1.2.Iekļaut komisijas sastāvā:
1.2.1.      Maija Liepiņa, ģimenes ārste;
1.2.2.      Erlends Geruļskis, Cēsu novada domes deputāts;
1.2.3.      Voldemārs Vaivods, SIA “ Cēsu Klīnika” Ķirurģijas – traumatoloģijas nodaļas virsārsts.
2.      Atļaut Erlendam Geruļskim (Cēsu novada domes deputātam) savienot amatu ar citu amatu (Cēsu novada
Sabiedrības veselības veicināšanas komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 

Lēmums Nr. 394 Par pabalsta 100 gadu jubilejā piešķiršanu

Ziņo: M.Niklass, Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs
 
 
 

Lēmums Nr. 395 Par dalības maksas apstiprināšanu Līvu pamatskolai

Ziņo: I.Lāce, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietniece
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas  25.09.2014. atzinumam (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova,
J.Rozenbergs, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Līvu pamatskolas  140 gadu jubilejas  salidojuma 25.10.2014.  dalības maksu vienam 
dalībniekam 5,00 EUR ( pieci eiro).
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Līvu pamatskolas direktorei.
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Lēmums Nr. 396 Par Cēsu novada Sporta padomes sastāva apstiprināšanu

Ziņo: I.Lāce, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietniece
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 6. punktu un Sporta likuma 7.panta pirmās daļas
5.punktu un Cēsu novada domes sēdes 18.09.2014. lēmumu Nr. 373 “Par Cēsu novada Sporta padomes apstiprināšanu”,
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 25.09.2014. atzinumu ( prot. Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs,
A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, (M.Malcenieks nepiedalās lēmuma
pieņemšanā), nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada Sporta padomes sastāvu:
Mārtiņš Malcenieks - Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārstāvis;
Rasa Siliņa – Cēsu sporta koordinatore;
Rudīte Vanadziņa – Cēsu pilsētas Sporta skolas direktore;
Ģirts Mārtiņsons – Cēsu pilsētas Sporta skolas vēlēts pārstāvis;
Juris Knēts – sporta klubu pārstāvis;
Imants Nikolajevs - sporta klubu pārstāvis;
Aiva Nestro - sporta klubu pārstāvis;
Andis Ruicis - sporta klubu pārstāvis;
Gunārs Dumbris – SIA “Cēsu olimpiskais centrs” pārstāvis;
Normunds Eglītis – Cēsu novada pašvaldības pieaicināts sporta speciālists;
Krišjānis Kļaviņš - Cēsu novada pašvaldības pieaicināts sporta speciālists .
2.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 397 Par platību precizēšanu Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām
zemes vienībām Vaives pagastā, Cēsu novadā

Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
 
            Cēsu novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts zemes dienesta 24.03.2014. vēstuli Nr. 2-04/282 (reģistrētu
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē 18.09.2014 ar Nr. 1-5.1/229) „Par pašvaldību tiesiskā valdījumā vai
lietojumā esošām zemes vienībām”. Valsts zemes dienests lūdz izvērtēt datu atlasē iekļauto informāciju no Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošajām zemes vienībām.
            Valsts zemes dienests pievienotajā datu atlases sarakstā norādījis zemes vienības, kurām, kadastra
informācijas sistēmas teksta daļā reģistrētā zemes vienības platība atšķiras no kadastra kartē norādītās platības,
pārsniedzot noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežas.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta ceturto daļu, likuma ”Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.1. apakšpunktu, ievērojot 22.09.2014. Cēsu novada pašvaldības
Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (prot. Nr.37.) un Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un
attīstības komitejas   25.09.2014. atzinumu ( prot. Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Lāce,
U.Lencbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, E.Geruļskis,
A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Precizēt Vaives pagastā sekojošas zemes vienības platības un turpmāk- līdz uzmērīšanai tās noteikt:1.

      1.1. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 001 0065 platību 1,4321 ha;
      1.2. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 001 0137 platību 0,1357 ha;
      1.3. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 002 0117 platību 0,7837 ha;
      1.4. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 002 0145 platību 0,157 ha;
      1.5. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 002 0215 platību 4,5442 ha;
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      1.6. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 002 0216 platību 2,1329 ha;
      1.7. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 002 0217 platību 2,9443 ha;
      1.8. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 002 0218 platību  2,9309 ha;
      1.9. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 002 0220 platību 0,7143 ha;
     1.10. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 002 0221 platību 0,1754 ha;
     1.11. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 002 0223 platību 0,5647 ha;
     1.12. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 002 0224 platību 0,369 ha;
     1.13. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 002 0241 platību 0,3033 ha;
     1.14. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 002 0242 platību 0,1339 ha;
     1.15. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr.4290 002 0253 platību 0,4268 ha;
     1.16. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 003 0111 platību 1,5524 ha;
     1.17. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 003 0113 platību 1,1213 ha;
     1.18. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 003 0132 platību 0,3926 ha;
     1.19. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 004 0135 platību 0,1304 ha;
     1.20. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 004 0139 platību 0,2007 ha;
     1.21. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 004 0172 platību 1,4785 ha;
     1.22. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 005 0120 platību 1,1925 ha;
     1.23. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 006 0090 platību 3,7011  ha;
     1.24. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 006 0092 platību 0,6163  ha;
     1.25. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 007 0107 platību 1,1475  ha;
     1.26. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 007 0117 platību 0,0481  ha;
     1.27. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 007 0120 platību 0,3541  ha;
     1.28. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 008 0091 platību 2,6573  ha;
     1.29. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 009 0126 platību 3,2357  ha;
     1.30. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 009 0128 platību 0,2851  ha;
     1.31. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 009 0139 platību 0,0595  ha;
     1.32. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 011 0037 platību 1,3232  ha;
     1.33. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 011 0070 platību 3,9033  ha;
     1.34. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 011 0074 platību 1,3174  ha;

Uzdot Vaives pagasta pārvaldei paziņot par pieņemto lēmumu.1.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.2.

 
 

Lēmums Nr. 398 Par kustamās mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 
Valmieras pilsētas pašvaldībai

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldība 26.09.2014.(reģ.Nr.6/3454) saņēmusi A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas direktora
iesniegumu Nr.1- 12/107 ar lūgumu Cēsu novada pašvaldībai pieņemt bez atlīdzības  savā īpašumā divas koncertkokles
ar futlāri , kuras ar Cēsu novada domes 17.04.2014. lēmumu Nr.183 „Par kustamās mantas nodošanu īpašumā bez
atlīdzības” tika nodotas A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai. XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētkos
(turpmāk – svētki )   Valmieras  Mūzikas skolas un Cēsu Mūzikas vidusskolas absolventu apvienotais kokļu
ansamblis (1/3 dalībnieku bija no A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas un 2/3 dalībnieku bija no Valmieras  Mūzikas
skolas) savā grupā svētku fināla skatē izcīnīja 1. vietu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 3. decembra sēdes
protokolu Nr. 64, 30.§ (turpmāk – lēmums) Latvijas Nacionālais kultūras centrs atbilstoši informatīvā ziņojuma „Par XXV
Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku īstenošanai piešķirtā finansējuma izlietojumu” 1. un 2. pielikumam
pārskaitīja finansējumu Cēsu novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība). Saskaņā ar lēmumu pašvaldība par pārskaitīto
finansējumu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā iesaistītajam mākslinieciskajam kolektīvam
iegādājās trīs  mūzikas instrumentus – koncetrkokles ar futlāri  , lai  veicinātu ilgtermiņa ieguldījumu mākslinieciskā
kolektīva darbībā.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu,  Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta trešo daļu un 43.pantu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas
02.10.2014. ( prot. Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis,
G.Grosbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Pieņemt no Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas Cēsu novada pašvaldības (reģ. Nr. 9000031048)
īpašumā bez atlīdzības 2 (divas) koncertkokles ar futlāri (vienas koncertkokles un futlāra cena -  1045.09 EUR viens
tūkstotis četrdesmit pieci euro  un 9 centi ), kuru  kopējā bilances  vērtība ir  2219.68 EUR.
2.       Nodot Valmieras pilsētas pašvaldībai ( reģ. Nr.  LV90000043403) īpašumā bez atlīdzības 2 (divas)
koncertkokles ar futlāri (vienas koncertkokles un futlāra cena -  1045.09 EUR viens tūkstotis četrdesmit pieci euro  un 9
centi ), kuru  kopējā bilances  vērtība ir  2219.68 EUR.
3.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Izglītības un Finanšu  nodaļām.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 399 Par nedzīvojamo telpu nomu Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar 13.11.2003. Cēsu pilsētas domes lēmumu (sēdes protokols Nr. 21) neapdzīvojamās telpas Pils laukumā 9, Cēsīs,
Cēsu novadā nodotas pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” valdījumā. Pamatojoties uz Cēsu novada
domes 29.09.2011. lēmumu Nr.515 (prot. Nr.22, 25.p.), pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 2011.gada
11.oktobrī noslēgusi nedzīvojamo telpu daļas Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nomas līgumu ar sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Balt-Go”, reģistrācijas Nr. 44103049628 (nomas līguma termiņš 11.10.2014., nomas telpas ar kopēju
platību 3,65 m2). Nomnieks ar 09.09.2014. iesniegumu lūdz pagarināt minētā nomas līguma termiņu.
Ņemot vērā gan nomnieka līdzšinējo līguma saistību priekšzīmīgo izpildi, gan pašvaldības mērķi attīstīt daudzveidīgu un
plašu tūrisma un kultūras pakalpojumu piedāvājuma klāstu, kā arī mērķi iekļaut pils kompleksu aktīvā tūrisma apritē, un
nomnieka komercdarbības atbilstību šo mērķu sasniegšanai,           
                                                                            
                                                                            
Saskaņā ar 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” 9.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.10.2014. ( prot. Nr.13) atzinumu, Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-
Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Piekrist nedzīvojamo telpu daļas Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nomas līguma termiņa
pagarinājumam ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Balt-Go” (reģistrācijas Nr. 44103049628), līdz 2015.gada
11.oktobrim.
2.            Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram Jurim Markovam
sagatavot un parakstīt atbilstošu vienošanos pie nedzīvojamo telpu Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nomas līguma.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 400 Par dalību projekta „Gaujas NP teritorijas kā starptautiskā
tūrisma galamērķa atpazīstamības veidošanu” īstenošanā 2015.gadā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Tūrisma produktu konkurētspējas eksporta tirgos veicināšanas un apmeklētāju skaita tūrisma apskates
objektos visā Gaujas nacionālajā parkā palielināšanas nolūkā saņemts Siguldas novada domes aicinājums apliecināt Cēsu
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novada pašvaldības piekrišanu dalībai projekta „Gaujas NP teritorijas kā starptautiska tūrisma galamērķa atpazīstamības
veidošanu” īstenošanā 2015.gadā, jo ir nepieciešams sagatavot pieteikumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, lai
pretendētu uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas”
papildinājuma apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”.
            Projekta izmaksas plānotas 33800,00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti euro) apmērā, no kurām
atgūstamais finansējums ir 2700,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro) par dalību ārvalstu tūrisma izstādēs, kā arī
finansējums 50% apmērā no katras pašvaldības tūrisma speciālistu izmaksām dalībai izstādēs.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15. panta 2., 10. un 13.punktu, Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 02.10.2014. ( prot. Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par
(I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atbalstīt Cēsu novada pašvaldības dalību projekta „Gaujas NP teritorijas kā starptautiska tūrisma galamērķa
atpazīstamības veidošanu” īstenošanā 2015.gadā.
2.    Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai nepieciešamības gadījumā paredzēt finansējumu projekta izdevumu
segšanai 2015.gadā, bet ne vairāk kā 6000,00 EUR (seši tūkstoši euro). 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 401 Par noteikumu „Par finansējuma piešķiršanu sporta pasākumu
organizēšanai, sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām Cēsu novadā”
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 6. punktu un Sporta likuma 7.panta pirmās
daļas 3.un 6. punktu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.09.2014. atzinumu (prot. Nr.12)  un
Finanšu komitejas 11.09.2014. atzinumu (prot. Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Lāce,
U.Lencbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, E.Geruļskis,
A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt noteikumus „Par finansējuma piešķiršanu sporta pasākumu organizēšanai, sporta veidu attīstībai un
sporta biedrībām Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
Pielikums
 
 

Lēmums Nr. 402 Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu  SIA „More Baltic Food”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Cēsu novada pašvaldībā 18.09.2014. (Nr.8/3351) ir saņemts  SIA „More Baltic Food”, reģistrācijas
Nr.50103626931,  iesniegums par   nekustamā īpašuma  nodokļa   atvieglojumu piešķiršanu  Eduarda Treimaņa –
Zvārguļa ielā 13, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201-503-0038.
Saskaņā  ar  likumu ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo daļu, atvieglojumus nosaka nekustamā īpašuma
nodoklim, kurš aprēķināts, ievērojot šī  likuma 3.panta   prasības. Minētā likuma 5.panta  trešā  daļa  nosaka, ka  
pašvaldības  var  izdot saistošus  noteikumus, kuros  paredzēti  atvieglojumi atsevišķām  nekustamā  īpašuma 
nodokļa maksātāju kategorijām.
Saskaņā ar Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošo noteikumu Nr.27 ”Par  atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/pielikums_lem_nr_401.pdf
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nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”  2.21. punktu, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu var saņemt juridiskas
personas, kuras veic komercdarbību un reģistrētas  Komercreģistrā  ne vēlāk par 3 gadiem, izveidojot  vismaz  3
jaunas darba vietas- 50% apmērā no ēkas (vai daļas)  nodokļa summas.
SIA „More Baltic Food”  iesniedzis  attaisnojošos  dokumentus, kas  apstiprina  Cēsu novada domes 27.11.2011.
saistošo noteikumu Nr.27 "Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā" 2.21.
punkta  nosacījumus:
1)                             iesniegts Latvijas Republikas uzņēmuma reģistra 2013.gada 18.janvāra
Lēmums Nr.6-12/6731, par uzņēmuma SIA „More Baltic Food” ierakstīšanu komercreģistrā, piešķirot vienoto reģistrācijas
Nr.50103626931;
2)                             iesniegta 2013.gada 07.maija Cēsu pilsētas zemesgrāmatas kopija, kur
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000169830 reģistrēts SIA „ More Baltic Food”, reģistrācijas Nr.50103626931,
nekustamais īpašums - ēka ar kadastra Nr.4201-503-0038. Īpašumā izvietota čipsu ražotne;
3)                              iesniegta Valsts  ieņēmuma  dienesta 17.09.2014. izziņa 
Nr.8.29-30/663  par  nodokļu maksātāja  SIA „More Baltic Food”, reģistrācijas Nr. 50103626931, 18.01.2013. stāšanos 
uzskaitē Valsts  ieņēmumu  dienestā. Pēc  Valsts ieņēmuma  dienesta  rīcībā  esošās  informācijas  vidējais
strādājošo  skaits uzņēmumā ir 5 personas, kā arī  aprēķinātas un veiktas   valsts sociālās  apdrošināšanas
obligātās  iemaksas.
Pamatojoties uz  likuma  „Par  pašvaldībām” 14.panta pirmās  daļas  3. punktu, likumu „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 5.panta pirmo un trešo daļu un Cēsu novada domes 17.11.2011.saistošo  noteikumu Nr.27 „Par  atvieglojumu 
piemērošanu nekustamā  īpašuma nodokļa  maksātājiem Cēsu novadā” 1.2., 4.3.2., un 2.21.punktu un  Cēsu  novada 
domes  Finanšu   komitejas   02.10.2014. atzinumu  (prot.Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm –
par (I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
    
             Piešķirt  nekustamā  īpašuma   nodokļa  atvieglojumu  50%  apmērā 2014.gadā  SIA „More
Baltic Food”, reģistrācijas Nr.50103626931 par  īpašuma  Eduarda Treimaņa - Zvārguļa ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, ēku,
kas reģistrēta Kadastra reģistra sistēmā ar kadastra Nr. 4201-003-0407-001, sākot ar 2014.gada 01.oktobri.
 
Cēsu novada  domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas   attiecīgajā  tiesu namā  pēc 
pieteicēja  adreses ( fiziskā persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc  juridiskās  adrese) vai
nekustamā  īpašuma atrašanās  vietas  mēneša  laikā  no lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada domes 
lēmums stājas  spēkā no tā paziņošanas dienas ( ja tas adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot  pa pastu,
uzskatāms, ka  stājas spēkā septītajā  dienā  pēc tā  nodošanas  pastā).
  

Lēmums Nr. 403 Par nekustamā īpašuma  nodokļa  atvieglojumu 
piešķiršanu  a/s „CATA”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Cēsu novada pašvaldībā 12.09.2014. (8/3301) ir saņemts a/s „CATA” reģ. Nr.40003016840, juridiskā
adrese Jāņa Poruka ielā 8, Cēsis, Cēsu novads, iesniegums par nekustamā īpašuma  nodokļa   atvieglojumu
piešķiršanu.
           Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo daļu atvieglojumus nosaka
nekustamā īpašuma  nodoklim, kurš aprēķināts ievērojot šī  likuma 3.panta   trešās  daļas prasības  un  
pašvaldības  izdoto saistošo noteikumu noteiktās prasības  noteiktajā apmērā.
          Saskaņā ar Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošo noteikumu  Nr.27  ”Par  atvieglojumu  piemērošanu
nekustamā  īpašuma  nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”  2.16.punktu,    juridiskas  personas, kuru īpašumā  ir
ēkas, kuru  statuss ir  rūpnieciskās ražošanas  ēkas ( ēku galvenais lietošanas  veids-kods-1251), ja tajās  notiek 
pamatražošana- piešķir   nodokļa atvieglojumu    25 % apmērā  no nodokļa  summas pie  noteikuma, ka uz 
taksācijas  gada 30.jūniju izpildīti  nosacījumi: saglabāta  ražošana, investēti  līdzekļi ražošanā (pamatkapitālā)
iepriekšējā     gadā pirms iesnieguma reģistrēšanas ne mazāk kā  EUR 14220,- saglabātas  darba vietas virs 75% 
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attiecībā pret  vidējo darba  vietu skaitu  iepriekšējā taksācijas  gadā.
A/s  „CATA”,  īpašumā  ir divpadsmit  ēkas,  kuru  statuss ir   rūpnieciskās   ražošanas  ēkas, kurām  pēc
kadastra informācijas sistēmas  būves tips (1251)-  ražošanas ēkas  un galvenais lietošanas veids (1251)- rūpnieciskās 
ražošanas  ēkas, t.i. Jāņa Poruka ielā 8, Cēsis  un Ata Kronvalda  ielā  29, Cēsis:
 1) tehniskās  apkopes cehs,  kadastra  Nr.4201-004-0101-006,
 2) galvenais  ražošanas korpuss , kadastra Nr.4201-004-0101-007,
 3)spēka  elektrocehs, kadastra Nr. 4201-004-0101-008,
 4) vecā kantora ēka (kniedētava)  4201004-0101-009,
 5) autobusu  remonta cehs, kadastra Nr.4201-004-0101-010,
 6) diagnostikas –riepu cehs, kadastra Nr. 4201-004-0101-011,
 7) diagnostikas – riepu  cehs, kadastra Nr. 4201-004-0101-012,
 8) celtnieku-specdarbiem-galdniecība, Nr.4201-004-0101-014,
 9) piekabju remonta cehs, Nr. 4201-004-0106-004,
10) krāsotava, Nr.4201-004-0106-005,
11) darbnīcas, Nr.4201-004-0106-006,
12) galdniecība, Nr.4201-004-0106-007.
            A/s  „CATA ” iesniegusi   attaisnojošos    dokumentus, kas  apstiprina   Cēsu  novada 
domes  17.11.2011. saistošo noteikumu Nr. 27  „ Par  atvieglojumu   piemērošanu nekustamā  īpašuma   nodokļa  
maksātājiem  Cēsu  novadā” 2.16. punkta  nosacījumus:
            1) iesniegta Valsts ieņēmuma dienesta  08.09.2014. izziņa  Nr.92824  par  nodokļu maksātāja
nodokļu  un  citu  valsts  noteikto  obligāto  maksājumu  parādu  neesamību;
            2) iesniegta Valsts ieņēmuma dienesta 05.09.2014. izziņa  Nr.8.48.1/12835  par  vidējo  strādājošo
skaitu un veikto valsts sociālās  apdrošināšanas  obligāto iemaksu apmēru. Izziņa apliecina, ka darba vietas ir 100,4 % 
attiecībā   pret  vidējo  darba  vietu  skaitu  iepriekšējā   taksācijas  gadā;
            3) iesniegts saraksts par pamatlīdzekļu iegādi 2013.gadā : kopējā summa EUR 87400,00 
pamatlīdzekļa  pieņemšanas akts Nr.48. Iegādāts  pasažieru autobuss  „ Isuzu Turguoise”.
Pamatojoties  uz  iepriekš minēto   un  likuma „Par Pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par
nekustamā  īpašuma  nodokli” 5.panta pirmo  un  trešo  daļu, kā arī  Cēsu  novada  domes  17.11.2011.
saistošajiem   noteikumiem Nr.27 „Par  atvieglojumu  piemērošanu  nekustamā  īpašuma   nodokļa  maksātājiem
Cēsu  novadā”, ievērojot  Cēsu  novada  domes  Finanšu   komitejas   02.10.2014. atzinumu  (prot. Nr. 13), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Malcenieks,
I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Piešķirt nekustamā  īpašuma   nodokļa  atvieglojumu  25% ( t.i.,  1427,32 EUR ) apmērā 2014. gadā a/s „CATA” (reģ.
Nr.40003016840, juridiskā  adrese Jāņa  Poruka ielā 8, Cēsis, Cēsu novads).
 
Cēsu novada  domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas   attiecīgajā  tiesu namā  pēc 
pieteicēja  adreses ( fiziskā persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, 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  stājas spēkā septītajā  dienā  pēc tā  nodošanas  pastā).
 

Lēmums Nr. 404 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi
Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā””
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu  , Cēsu novada domes Finanšu komitejas
02.10.2014. atzinumu ( Prot. Nr.13),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Lāce, U.Lencbergs,
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M.Sestulis, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis,
L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumu Nr.16 „Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos
noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” saskaņā ar
pielikumu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
09.10.2014. lēmumu Nr.404
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
09.10.2014.                                                                     
                                Nr.16
 
Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta trešo daļu
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” šādus grozījumus:
1.1.    Izteikt 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā: „1.2.Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo
noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem Cēsu novada dome, Cēsu novada
pašvaldības administrācijas vadītājs vai Finanšu nodaļas nodokļu inspektors noteikumos noteiktajā kārtībā.”;
1.2.    Svītrot 1.4.apakšpunktu;
1.3.    Svītrot  2.9. apakšpunktā vārdus „kuriem pensija nepārsniedz iesnieguma reģistrēšanas dienā valstī noteikto
iztikas minimuma patēriņa grozu vienam iedzīvotājam mēnesī”;
1.4.    Svītrot  2.10. apakšpunktā vārdus „kuriem pensija nepārsniedz iesnieguma reģistrēšanas dienā valstī noteikto
iztikas minimuma patēriņa grozu vienam iedzīvotājam mēnesī”;
1.5.    Papildināt  2.10. apakšpunktu aiz vārdiem „grupas invalīdi” ar vārdiem „ ,Černobiļas AES avārijā rezultātā
cietušās personas”;
1.6.    Svītrot  2.11. apakšpunktā vārdus „kuru pensija nepārsniedz iesnieguma reģistrēšanas dienā valstī noteikto
iztikas minimuma patēriņa grozu vienam iedzīvotājam mēnesī”;
1.7.    Papildināt  2.11. apakšpunktu aiz vārdiem „grupas invalīdi” ar vārdiem „ ,Černobiļas AES avārijā rezultātā
cietušās personas”;
1.8.    Papildināt  2.12. apakšpunktu aiz vārdiem „grupas invalīds” ar vārdiem „ vai Černobiļas AES avārijā rezultātā
cietuša persona”;
1.9.    Aizstāt 2.12. apakšpunktā vārdus „valstī noteikto iztikas minimuma patēriņa grozu” ar vārdu un skaitli „euro 255”;
1.10.                     Papildināt ar vārdiem 2.12.apakšpunktu šādā redakcijā:
„ Šo noteikumu izpratnē privātā mājsaimniecība (mājsaimniecība) ir vairākas personas, kuras dzīvo un ir deklarētas vienā
mājokli un kopīgi sedz izdevumus”;
1.11.                    Papildināt ar punktu 2.24. šādā redakcijā:
   „Latvijas Republikas pilsoņi, kas ne agrāk kā iepriekšējā saimnieciskajā gadā uz 01.janvāri iegādājušies nekustamo
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īpašumu Cēsu novadā un vienu gadu deklarējušies savā īpašumā – 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas
divus gadus, ja netiek iznomāts un izmantots saimnieciskajai darbībai.”;
1.12.                    Izteikts 3.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā: „3.4.2. akta par būvēm pieņemšanu
ekspluatācijā kopija, ja attiecīgajai būvei saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešama būvatļauja;”;
1.13.                    Aizstāt 3.4.4.apakšpunktā vārdus un skaitļus „Ministru kabineta 01.04.1997.noteikumu
Nr.11 „Vispārīgie būvnoteikumi” 62.pantu” ar vārdiem „normatīvajiem aktiem”
1.14.                     Papildināt 3.7.apakšpunktu:
„3.7.4.Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu)”; 
1.15.                    Papildināt ar 3.15.punktu  šādā redakcijā: „nodokļa maksātājam, lai saņemtu
2.24.apakšpunktā minētos atvieglojumus, jāiesniedz:  iesniegums par nodokļa atlaides piešķiršanu norādot šo noteikumu
konkrētā punkta apakšpunktu.”;
1.16.                    Izteikt 4.3.2.apakšunktu šādā redakcijā:
‘’4.3.2. šo noteikumu 2.1.-2.8., 2.15.-2.24.punktos minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja kategorijām:
1) ar Cēsu novada domes lēmumu, ja tiek pieņemts lēmums, ar kuru pilnībā vai daļēji atsaka piešķirt nekustamā īpašuma
atvieglojumus;
2) ar Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja lēmumu, ja tiek pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu.’’ 
1.17.                    Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums Nr.2
Cēsu novada domes 09.10.2014.
Saistošajiem noteikumiem Nr.16
 
Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu
 
1. Informācija par komercsabiedrību
Nosaukums  
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā
(komercreģistrā)

 

Tālrunis  
Fakss  
E-pasta adrese  
Cita informācija (atzīmēt ar X )  Apvienota pēdējo triju gadu laikā

 Sadalīta pēdējo triju gadu laikā
 Iegādāta pēdējo triju gadu laikā

Ziņu izmaiņu datums (ja komercsabiedrība
apvienota, sadalīta vai iegādāta pēdējo triju gadu
laikā)

_ (datums) (mēnesis) (gads)

 
2. Informācija par komercsabiedrības kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados
saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar 2006. gada 15. decembra Komisijas Regulu
Nr. 1998/2006, 2013. gada 18. decembra Komisijas Regulu Nr. 1407/2013 un 2012. gada 25. aprīļa
Komisijas Regulu Nr. 360/2012.
Datums, mēnesis,
gads, kad pieņemts
lēmums (vai cits
dokuments) par de
minimis atbalsta
piešķiršanu

Apvienotās/
sadalītās/iegādātās
komercsabiedrības
nosaukums (ja šādas
darbības veiktas)*

Atbalsta
sniedzējs

Atbalsta veids
(piemēram,
subsīdija, kredīts,
dotācija, garantija u.
tml.)

Piešķirtā
atbalsta
summa
(euro)**

Subsīdijas
ekvivalents
(euro)

      
      
 
3. Apliecinājums

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:01:LV:HTML
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Apstiprinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa
Atbildīgā persona
     
 (vārds, uzvārds)  (paraksts***)  
     
 (amats)  (datums***)  
Z. v.***
*saskaņā ar 17.06.2014. MK noteikumiem Nr.313 „Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un
de minimis atbalsta uzskaites veidlapas paraugiem”.
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
09.10.2014. lēmumam Nr.404
 
Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.16
 
"Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā"” PASKAIDROJUMA RAKSTS
 
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

09.10.2014. Cēsu novada domes  saistošie noteikumi Nr.16 "Grozījumi Cēsu
novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 “ Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā"”
(turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi) nepieciešami, lai novērstu situāciju,
kad normatīvais akts paredz neatbilstošas tiesiskās normas, jo tiek pārtraukta
ar 2014.gada 1.janvāri pilna iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojuma
groza aprēķināšana, lai noteiktu jaunu nodokļa atvieglojuma kategoriju un
apmēru.
Šobrīd saistošie noteikumi (1.2. un 4.3.punkts) nosaka, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem
izvērtē Cēsu novada domes Finanšu komiteja un lēmumus par atvieglojumu
piešķiršanu pieņem Cēsu novada dome vai Cēsu novada pašvaldības Finanšu
nodaļas nodokļu inspektors. Lai nodrošinātu efektīvāku un ātrāku lēmumu
pieņemšanu, kā arī mazinātu administrācijas slogu, lietderīgāk ir saistošajos
noteikumos minēto lēmumu pieņemšanu deleģēt izpildinstitūcijai.
Saistošo noteikumu 1.4.punktā noteikts termiņš, kādā pieņemt lēmumu par
nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu un  kārtībā, kādā
lēmums nosūtāms. Ņemot vērā, ka Administratīvā procesa likumā ir noteikti
termiņi un kārtība administratīvā akta izdošanai, šāda norma ir svītrojama.
Saistošajos noteikumos ir minētas atsauces uz konkrētiem Ministru kabineta
noteikumiem būvniecības jomā. Ņemot vērā, ka 01.10.2014.stajās spēkā
jaunais Būvniecības likums, spēku zaudē Ministru kabineta noteikumi, kuri
izdoti uz iepriekšējā Būvniecības likuma pamata.
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2. Īss projekta satura izklāsts Apakšpunkti 2.10.-2.12.papildināti ar Černobiļas AES avārijā cietušajām
personām, lai mazinātu nodokļa ietekmi uz invalīdiem šinī kategorijā kā sociāli
mazaizsargāto personu grupai.
Apakšpunkts 2.12., tiek noteikti ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli
ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto nabadzības riska
slieksni.
Apakšpunktā 2.12. tiek sniegta termina - mājsaimniecība skaidrojums, kā
lietot šo vārdu šo noteikumu izpratnē. Tas precīzi pasaka, ka šis punkts
attiecas uz Cēsu novada pašvaldības iedzīvotājiem.
Saistošie noteikumi tiek papildināti ar punktu 2.24., lai motivētu jaunu
iedzīvotāju plūsmu Cēsu novada pašvaldībā iegādājoties nekustamos
īpašumus, nodrošinot sev un savai ģimenei labvēlīgu dzīves vietu ar labām
sociālajām garantijām. 
Nomainīta saskaņā ar 17.06.2014.MK noteikumiem Nr.313 „Noteikumi par de
minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu
paraugiem” Pielikuma Nr.2 veidlapa.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Šo saistošo noteikumu  grozījumu ietekmi uz Cēsu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma nodokļa kopējiem ieņēmumiem netiek prognozēti, jo nav
iespējams tos aprēķināt.

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

Saistošo noteikumu grozījumu pieņemšana  ietekmēs objektivitātes principu
sociāli mazāk aizsargātām nodokļa maksātāju kategorijām.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Cēsu novada pašvaldības Finanšu
nodaļa. Grozījumi tiks izskatīti Cēsu novada domes sēdē un publicēti Cēsu
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības
mājaslapā www.cesis.lv sadaļā "Pašvaldība/Pakalpojumi"

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Nav

 
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 405 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi
Cēsu novada 23.01.2014..saistošajos noteikumos Nr.2 „ Par Cēsu novada
pašvaldības 2014.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 02.10.2014. atzinumu (protokols Nr. 13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Lāce,
U.Lencbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, E.Geruļskis,
A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi Cēsu novada 23.01.2014.saistošajos noteikumos
Nr.2 “Par Cēsu novada pašvaldības 2014..gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
lēmumam Nr.405
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                                 SAISTOŠIE NOTEIKUMI
                                                Cēsīs
09.10.2014.                                                                     
                                             Nr.17
Grozījumi Cēsu novada 23.01.2014.saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžetu Izdoti
saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “  
 
            Izdarīt Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2 „ Par Cēsu novada pašvaldības  2014.gada
budžetu” šādus grozījumus:
            1. Izteikt 1.,2.,3.,4. un 5.,punktu šādā redakcijā:
 
„1.    Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam ieņēmumos 22 720 936 euro  apmērā saskaņā
ar pielikumu Nr.1.
 
2.     Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam izdevumos 30 627 481 euro  apmērā saskaņā
ar pielikumu Nr.1.
 
3.   Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības speciālo budžetu 2014.gadam  ieņēmumos 957 092 un
       izdevumos 1 025 068 euro  apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.
 
4.    Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.3.
 
5.    Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem.”
 
 

Lēmums Nr. 406 Grozījumi 26.06.2014. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 290 Par
SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’  telpu un aprīkojuma nomas maksas noteikumu un
biļešu cenu politikas apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta,
likumu ”Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem”, SIA “Vidzemes koncertzāle” 2014.gada 29.septembra Dalībnieku sapulces protokolu Nr. 8 un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.10.2014. atzinumu (prot. Nr. 13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,
ar 11 balsīm – par (I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – 1 (deputāts A.Rasmanis), nolemj:
 

Apstiprināt telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.1.
Apstiprināt biļešu cenu politiku saskaņā ar pielikumu Nr.2.2.
Uzdot SIA „Vidzemes koncertzāle” līdz 2015.gada 30.janvārim Cēsu novada domei sniegt pārskatu par lēmuma 1.3.
un 2.punktā apstiprināto dokumentu  izpildes rezultātiem.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.4.

 
Pielikums 1, Pielikums 2
 
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/pielikums_Nr1_lem_nr406.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/pielikums_Nr2_lem_nr406.pdf
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Lēmums Nr. 407 Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „ CĒSU KLĪNIKA”

Ziņo: S.Capare, SIA „Cēsu klīnika” atbildīgā darbiniece
 
            SIA „CĒSU KLĪNIKA” , vienotais reģistrācijas Nr. 44103057729, ir Cēsu novada pašvaldības 100%
kapitālsabiedrība. SIA „CĒSU KLĪNIKA” īsteno Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk-KPFI) finansēto projektu
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „CĒSU KLĪNIKA” ēkā” (identifikācijas Nr.KPFI –
15.3/134).
            Cēsu novada dome, iepazinusies ar projekta nosacījumiem, 28.08.2014.pieņēma lēmumu Nr. 360 „Par
aizņēmuma ņemšanu KPFI projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „CĒSU
KLĪNIKA” ēkā” līdzfinansējumam”, ar kuru nolemts atbalstīt SIA „CĒSU KLĪNIKA” projekta „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „CĒSU KLĪNIKA” ēkā” īstenošanu KPFI līdzfinansētajā projektu konkursa
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” trešajā kārtā ar EUR 100000.00.
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas
6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
42.pantu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu, 48.panta pirmās daļas 9.punktu, Komerclikuma 151.panta pirmo daļu, 152.panta
pirmo daļu, 197.panta pirmās daļas 1.punktu, 198. panta pirmo daļu, un Cēsu novada domes 28.08.2014.lēmuma Nr.360
„Par aizņēmuma ņemšanu KPFI projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „CĒSU
KLĪNIKA” ēkā” līdzfinansējumam” 2.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Lāce, U.Lencbergs,
M.Sestulis, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis,
L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „CĒSU KLĪNIKA” , vienotais reģistrācijas Nr. 44103057729,1.
pamatkapitālā EUR 100000.00 (viens simts tūkstoši euro un 00 centi).
Lēmuma 1.punktā noteikto ieguldījumu veikt naudā, kas atbilst SIA „CĒSU KLĪNIKA” KPFI finansētā projekta2.
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „CĒSU KLĪNIKA” ēkā” (identifikācijas
Nr.KPFI – 15.3/134) EUR 100 000.00 apmērā no finansējuma daļas.
Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „CĒSU KLĪNIKA” , vienotais reģistrācijas Nr. 44103057729,3.
pamatkapitālu par naudas ieguldījuma vērtību EUR 100000.00 (viens simts tūkstoši euro un 00 centi), pretī
saņemot jaunu100000 daļu skaitu.
Ieguldījuma finansēšanas avots: aizņēmums no Valsts kases.4.
Pamatkapitāla apmaksu veikt ne vēlāk kā līdz š.g. 31.decembrim.5.
Lēmuma 3.punktā noteiktās daļas dod tiesības uz dividendi no brīža, kad tās pilnībā apmaksātas.6.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „CĒSU KLĪNIKA” valdei veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai.7.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.8.

 

Lēmums Nr. 408 Par Budžeta komisijas izveidošanu

Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
 
Ievērojot likuma "Par pašvaldību budžetiem" 7.pantu un likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 41.panta pirmo daļu,
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 24.un 27.punktu, 61.panta pirmo daļu un Cēsu novada
domes 18.07.2013.saistošo noteikumu Nr. 18 ‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’ 21.punktu un 23.punkta otro teikumu, 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, M.Niklass,
M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1. Pašvaldības 2015.gada budžeta projekta izstrādāšanai izveidot Budžeta komisiju                  (turpmāk –
Komisija) šādā sastāvā:
1.1. J.Rozenbergs – komisijas priekšsēdētājs - Cēsu novada domes priekšsēdētājs, Cēsu             novada domes
Finanšu komitejas priekšsēdētājs ;
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1.2. M.Malcenieks - komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Cēsu novada domes                      
       priekšsēdētāja vietnieks ;
1.3. Komisijas locekļi:
1.3.1.A. Melbārdis - Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas          priekšsēdētājs;
1.3.2. T. Jaunzemis - Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas               
          priekšsēdētājs;
1.3.3. M.Niklass - Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas                
         priekšsēdētājs;
1.3.4. A.Bimbirulis - Cēsu novada domes Finanšu komitejas loceklis;
1.3.5. J.Goba - Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs;
1.3.6. A.Zerne - Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja.
2. Noteikt Komisijai šādus galvenos uzdevumus:
2.1. Izskatīt un sniegt atzinumus par 2015.gada budžeta pieprasījumiem;
2.2. Pieņemt lēmumu par pieprasījuma iekļaušanu budžeta projektā.
3. Noteikt, ka nepieciešamības gadījumā komisija var pieaicināt pašvaldības                       
administrācijas darbiniekus, citu institūciju pārstāvjus, konsultantus. Pieaicinātās     personas ir bez balsošanas
tiesībām.
4. Noteikt, ka Komisija tiek izveidota līdz 2015.gada budžeta apstiprināšanai un ir padota             Cēsu novada
domei.
 
 

Lēmums Nr. 409 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs     
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga 29.09.2014. iesniegumu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Darba samaksas noteikumu (apstiprināti ar
Cēsu novada domes 01.07.2009.  ārkārtas sēdes lēmumu nr. 11) 3.3.punktu, ņemot vērā  un Cēsu novada 18.07.2013.
saistošo noteikumu Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11
balsīm – par (I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, A.Rasmanis,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, (J.Rozenbergs nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
 
1.             Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam atvaļinājumu no  20.10.2014. līdz
28.10.2014. (ieskaitot).
2.            Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga atvaļinājuma laikā Cēsu novada domes
priekšsēdētāja pienākumus veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks M.Malcenieks.
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