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Lēmums Nr. 64 Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra Attīstības plāna
apstiprināšanu

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošajiem
noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” , Cēsu Bērnu un jauniešu centra nolikumu , Cēsu Bērnu un jauniešu
centra direktores Dz. Matusevičas 13.02.2015.iesniegumu ( saņemts Cēsu novada pašvaldībā 13.02.2015. elektroniski), un
ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 26.02.2015. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada
dome ar 13 balsīm „par” (J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs,
A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, A.Bimbirulis, I.Timermanis, L.Krastiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav nolemj:
1.                  Apstiprināt Cēsu Bērnu un jauniešu  centra Attīstības plānu 2015. – 2018.gadam, saskaņā ar
pielikumu .
2.                 Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktorei .
3.                 Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Pielikumā Cēsu Bērnu un jauniešu  centra Attīstības plāns 2015. – 2018.gadam.
 

Lēmums Nr. 65 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašumā Gaujas iela 45
 Cēsis, Cēsu novads,  esošas telpas daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
biedrībai „Reģionālās izglītības un kultūras atbalsta biedrība”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā saņemts biedrības „Reģionālās izglītības un kultūras atbalsta biedrība”, (turpmāk – Biedrība),
18.02.2015/4. iesniegums (reģistrēts 23.02.2015.), ar kuru iesniedzējs lūdz izskatīt iespēju biedrībai veikt savu darbību
Cēsu novada pašvaldībai piederošā nekustamā  īpašumā Gaujas ielā 45, Cēsīs,  ar mērķi veikt sabiedriskā labuma
darbību, tajā skaitā, organizēt sanāksmes, pasākumus, radošas nodarbības un lekcijas skolēniem, viņu vecākiem,
skolotājiem un citiem interesentiem, materiāli atbalstīt mācību līdzekļu iegādi mācību procesa pilnveidei, kā rezultātā
Cēsu 2.pamatskolas audzēkņu vecāki un pedagogi līdzdarbojoties pilnveidos izglītības iestādē sniedzamo ārpusklases
nodarbību klāstu, realizējot kultūrizglītības projektus. Biedrība paredzējusi  organizētajos pasākumos piesaistīt ģimenes,
kuru bērniem veselības problēmu nav iespējams pilnvērtīgi iekļauties izglītības iestādes organizētajās aktivitātēs .
Biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomās: kultūras veicināšana, vides aizsardzība,
trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana. Mērķu realizācijai nepieciešama viena telpa
nekustamajā īpašumā Gaujas ielā 45, Cēsīs, Cēsu novads: Cēsu 2.pamatskolas mājturības kabineta viena telpa, kura
regulāri tiks izmantota no mācībām brīvajā laikā 4 stundas mēnesī.
Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas
pilnvērtīgāku realizāciju, sadarbojoties ar biedrību „Reģionālās izglītības un kultūras atbalsta biedrība”, kurai ir 
sabiedriskā labuma organizācijas statuss, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
otrās daļa 3.punktu, , Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas un novēršanas likuma 5.panta otrās
daļas 4.1 punktu, trešo, trešo prim, ceturto, piekto un sesto daļu, un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas
05.03.2015. atzinumam (protokols Nr.3), Cēsu novada dome ar 13 balsīm „par” (J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis,
M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, A.Bimbirulis, I.Timermanis,
L.Krastiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav nolemj:
1. Atļaut Cēsu 2.pamatskolai nodot bezatlīdzības regulārā lietošanā uz 3 (trim) gadiem (4 stundas vienu reizi mēnesī)
sabiedriskā labuma organizācijai, biedrībai „Reģionālās izglītības un kultūras atbalsta biedrība”, vienotais reģ. Nr.
40008172582 juridiskā adrese „ Kalēji K”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads , turpmāk – Biedrība, ar 23.03.2015. Cēsu
2.pamatskolas mājturības kabineta telpu (Nr.15) 67,7 m2 ( turpmāk – Īpašums),  ar mērķi – veikt sabiedriskā labuma
darbību, tajā skaitā, organizēt sanāksmes, pasākumus, radošas nodarbības un lekcijas skolēniem, viņu vecākiem,
skolotājiem un citiem interesentiem, morāli un materiāli atbalstīt mācību līdzekļu iegādi mācību procesa pilnveidei.
2. Bezatlīdzības lietošanā tiek nodots 1. punktā minētais Īpašums, paredzētajam lietojumam atbilstošā tehniskā stāvoklī,

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/64._pielikums-CBJC_att_plaans.pdf
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uz laiku, līdz mainās Biedrības juridiskais statuss  vai Cēsu novada dome pieņem jaunu lēmumu, bet ne ilgāk kā uz
lēmuma 1.punktā noteikto termiņu.
3. Uzdot Cēsu 2.pamatskolai noslēgt līgumu (vienošanos) par 1. punktā minētā Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Biedrībai, nosakot, ka Biedrība sedz uzturēšanas izdevumus apmaksā komunālos pakalpojumus saistībā ar Īpašuma un
lietošanu.
4. Uzdot Cēsu 2.pamatskolai organizēt Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā atbilstoši noslēgtā līguma
nosacījumiem.
5. Biedrība vienu reizi gadā sniedz atkaiti Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā par paveikto savu
mērķu īstenošanā.
6. Biedrībai bezatlīdzības lietošanā nodotais Īpašums nododams atpakaļ pašvaldībai pēc noslēgtā līguma (vienošanās)
termiņa beigām. Līgums (vienošanās) tiek izbeigts pirms termiņa, ja Biedrība zaudē sabiedriskā labuma organizācijas
statusu, kā arī gadījumā, ja  netiek ievēroti līguma (vienošanās) nosacījumi.
7. Biedrībai ir tiesības pretendēt uz Īpašuma atkārtotu iegūšanu bezatlīdzības lietošanā, ja tiek izpildīti visi Līguma
(vienošanās) nosacījumi tā  darbības laikā.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 66 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Atmodas”,
Vaives pag., Cēsu nov. ½ domājamās daļas no apbūvētas zemes vienības
pārdošanu 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr. 11 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma „Atmodas”, Vaives pag., Cēsu nov. ½ domājamās daļas no apbūvētas zemes vienības nodošanu atsavināšanai un
cenas apstiprināšanu”  (protokols Nr. 1, 11.p.) atsavināšanai nodeva nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 4290 005 0038,
„Atmodas”, Vaives pag., Cēsu nov., Cēsu novada pašvaldībai piederošu  ½ domājamo daļu (zeme, kadastra apzīmējums
4290 005 0038),  turpmāk – Īpašuma daļa, un apstiprināja Īpašuma daļas nosacīto (brīvo) cenu 489,50 EUR (četri simti
astoņdesmit deviņi euro un 50 centi).
Īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 4290 005 0038, „Atmodas”, Vaives pag., Cēsu nov., ½ domājamo
daļu (zeme, kadastra apzīmējums 4290 005 0038) un nekustamo īpašumu (piecas ēkas) nostiprinātas Cēsu rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Vaives pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0009 06345, XX personai.
Īpašuma daļa ar 05.11.2014. Zemes nomas līgumu Nr. 712/2014/2-7 nodota nomā XX, ar mērķi – lauksaimniecības zeme.
Pašvaldībā saņemts XX, dzīvesvietas adrese: XX apliecinājums (reģistrēts 16.02.2015. ar Nr. 7/554), ar kuru iesniedzēja
apliecina gatavību izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamā īpašuma ½ domājamo daļu no zemes vienības
„Atmodas”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4290 005 0038, par pirkuma maksu 489.50 EUR, veicot tūlītēju
pilnu samaksu pašvaldības norādītajā kontā. Pašvaldībā saņemti visi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un  
Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumos Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” noteiktie
dokumenti, lai ierosinātu un izmantotu pirmpirkuma tiesības.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu un 44.panta ceturto daļu, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas
28.01.2015. priekšlikumu (prot. Nr.2), un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.03.2015. atzinumu (protokols Nr.3),
Cēsu novada dome ar 13 balsīm „par” (J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis,
U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, A.Bimbirulis, I.Timermanis, L.Krastiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav
nolemj:
1.      Pārdot nekustamā īpašuma „Atmodas”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra Nr. 4290 005 0038, Cēsu novada
pašvaldībai piederošo  ½ domājamo daļu (zeme, kadastra apzīmējums 4290 005 0038),  turpmāk – Īpašuma daļa, K.K.,
personas kods XX.
2.      Noteikt Īpašuma daļas pirkuma maksas samaksas kārtību: 489,50 EUR (četri simti astoņdesmit deviņi euro un
50 centi) jāsamaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pirkuma līguma abpusējas parakstīšanas, ieskaitot minēto
naudas summu Cēsu novada pašvaldības kontā.
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3.      Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot atbilstošu Īpašuma daļas
pirkuma līgumu.
4.      Izbeigt ar īpašuma daļas pirkuma līguma abpusējas aprakstīšanas dienu 05.11.2014. Zemes nomas līgumu Nr.
712/2014/2-7 starp Cēsu novada pašvaldību kā iznomātāju un K. K. kā nomnieku.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 
 
 

Lēmums Nr. 67 Par Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. lēmuma „Par zemes gabala
Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs, nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu un līguma
Nr.2-7-39/2005 izbeigšanu pirms termiņa

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
         Cēsu novada pašvaldībā 23.02.2015. saņemts (reģ.Nr.7/650) Elīnas Karstās - administratores SIA „TN Rent”
(agrāk SIA „TĪRĪBAS NAMS”) maksātnespējas procesā, (prakses vieta Krišjāņa Valdemāra iela 33A-6A, Rīga, LV-1010),
iesniegums ar lūgumu izbeigt 31.08.2005. līgumu par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs, nomu, ņemot vērā to, ka
17.02.2015. ir mainījies īpašnieks nekustamajam īpašumam – ēkai Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs.
        Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. lēmumu „Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs,
nomu” (prot.Nr.20, 14.punkts), starp Cēsu pilsētas domi (pēc administratīvi teritoriālās reformas – Cēsu novada
pašvaldība) kā Iznomātāju un SIA „TĪRĪBAS NAMS” (tagad SIA „TN Rent”) kā Nomnieku, 31.08.2005. noslēgts Līgums par
zemes gabala Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs, nomu (reģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā 31.08.2005., reģ.
Nr.2-7-39/2005), turpmāk – Līgums. Saskaņā ar Līguma 2.1.punktu zemes gabals nodots nomā līdz 31.08.2017.
       Ar Cēsu rajona tiesas 12.05.2014. spriedumu civillietā Nr.C11115012 pasludināts SIA „TN Rent” (agrāk SIA
„TĪRĪBAS NAMS”) maksātnespējas process un par parādnieka administratoru ir iecelta sertificēta administratore Elīna
Karstā. Par minēto faktu 14.05.2014. ir izdarīts ieraksts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksātnespējas reģistrā.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 64.panta pirmās daļas 1.punktu pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa
pasludināšanas administratoram ir visas normatīvajos aktos, parādnieka statūtos vai līgumos paredzētās pārvaldes
institūciju tiesības, pienākumi un atbildība.
       Saskaņā ar 29.12.2014. Pirkuma līgumu Nr.1/TN/2014 nekustamais īpašums – ēka Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs,
Cēsu nov., ir pārdota un 17.02.2015. īpašuma tiesības uz ēku Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs, zemesgrāmatā nostiprinātas uz
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DARBA APĢĒRBU SERVISS”, reģistrācijas Nr.44103037116, juridiskā adrese Jāņa
Poruka iela 39, Cēsis, Cēsu nov., vārda.
        Ievērojot iepriekš minēto, vadoties no Civillikuma 1864. un 1865.panta, kas nosaka Atcēlēja līguma
pamatnoteikumus,  pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 4.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 24.02.2015. priekšlikumu
(prot.Nr.8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.03.2015. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome ar 13 balsīm
„par” (J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce,
I.Suija-Markova, A.Bimbirulis, I.Timermanis, L.Krastiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. lēmumu „Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 39,
Cēsīs, nomu” (prot.Nr.20, 14.punkts).
2.      Ar 17.02.2015. izbeigt pirms termiņa Līgumu, kas noslēgts starp Cēsu pilsētas domi (pēc administratīvi
teritoriālās reformas – Cēsu novada pašvaldība) un SIA „TĪRĪBAS NAMS” (tagad SIA „TN Rent”), par zemes gabalu Jāņa
Poruka ielā 39, Cēsīs (reģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā 31.08.2005., reģ. Nr.2-7-39/2005).
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai  sagatavot
Atcēlēja līgumu.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai veikt visas darbības, lai dzēstu Cēsu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1760 ierakstu par nomas tiesībām uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 003
0318.
5.      Izdevumus par nomas tiesību dzēšanu zemesgrāmatā sedz Cēsu novada pašvaldība.
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6.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 
 

Lēmums Nr. 68 Par Cēsu 2. pamatskolas, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu pilsētas
Pastariņa sākumskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
       Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Latvijas vasaras Jaunatnes Olimpiādes, turpmāk – Olimpiāde,
dalībniekiem, kuri olimpiādes laikā uzturēsies Cēsu novada izglītības iestādēs, ievērojot faktiskos izglītības iestāžu
uzturēšanas izdevumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta (g) un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 05.03.2015. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome ar 13 balsīm „par” (J.Rozenbergs,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova,
A.Bimbirulis, I.Timermanis, L.Krastiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav nolemj:
1.      Noteikt uzturēšanās maksu Cēsu 2. pamatskolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā
Olimpiādes laikā no 02.07.2015. līdz 05.07.2015. vienai personai diennaktī 1.04 EUR (viens eiro, četri centi) bez PVN.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 2. pamatskolas direktoram, Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei, Cēsu pilsētas
Pastariņa sākumskolas direktorei.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 69 Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalību biedrībā ‘’Reģionālo
attīstības centru apvienība’’

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai nodrošinātu kvalitatīvu reģionālo attīstības centru pārstāvību, īstenotu to tiesisko interešu aizsardzību, vecinātu
sadarbību ar citām Latvijas pašvaldībām (kuras nav biedrības biedri), Latvijas Republiku, starptautiskajām un citu valstu
institūcijām un organizācijām, kā arī veicinātu reģionālo attīstības centru attīstību, pamatojoties uz likuma ‘’Par
pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas pirmo punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 95.panta pirmo, ceturto un piekto
daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.03.2015. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome ar 13 balsīm
„par” (J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce,
I.Suija-Markova, A.Bimbirulis, I.Timermanis, L.Krastiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav nolemj:
 
1.    Sadarbībā ar citām pašvaldībām, kas noteiktas kā reģionālie attīstības centri, dibināt biedrību ‘’Reģionālo attīstības
centru apvienība’’.
2.    Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt līdzekļus Cēsu novada pašvaldības budžetā biedrības
‘’Reģionālo attīstības centru apvienība’’ dibināšanas izdevumu un biedru naudas samaksai.
3.    Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju Cēsu novada pašvaldības vārdā parakstīt visus ar biedrības
‘’Reģionālo attīstības centru apvienība’’ dibināšanu saistītos dokumentus, kā arī pārstāvēt Cēsu novada pašvaldību
biedrības pārvaldes un lēmējinstitūcijā.
 

Lēmums Nr. 70 Par projekta „ Apgaismojuma infrastruktūras nomaiņa - 1. kārta ”
iesniegšanu un līdzfinansējuma  nodrošināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta

http://likumi.lv/doc.php?id=231548
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finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums", likuma "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos"
10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu, saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmo daļu, ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 05.03.2015. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm „par” (J.Rozenbergs,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova,
A.Bimbirulis, I.Timermanis, L.Krastiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav nolemj:
1.Iesniegt projekta pieteikumu „Apgaismojuma infrastruktūras nomaiņa – 1. kārta”    Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas organizētā KPFI atklātā projektu konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros par projekta kopējām izmaksām EUR 48969.60 (četrdesmit
astoņi  tūkstoši deviņi simti septiņdesmit sešdesmit deviņi eiro, 60 centi).
2.Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt 2015.gada budžetā projekta „Apgaismojuma infrastruktūras
nomaiņa – 1. kārta” īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 15698,88 EUR (piecpadsmit  tūkstoši seši simti 
deviņdesmit astoņi  euro un 88centi) apmērā, no kuriem:
2.1. 14258,88  EUR (četrpadsmit  tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi euro un  88 centi) apmērā ir līdzfinansējums
attiecināmo izmaksu segšanai;
2.2. 1440,00 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit euro) apmērā ir līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu segšanai.
              3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam             

Lēmums Nr. 71 Grozījums Cēsu novada domes 13.12.2012. lēmumā Nr.577 „Par
Cēsu pilsētas Mākslas skolas darbību Priekuļos”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām”12. pantu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma
6.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.03.2015. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome ar 13
balsīm „par” (J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Malkavs,
I.Lāce, I.Suija-Markova, A.Bimbirulis, I.Timermanis, L.Krastiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav nolemj:
 

Izdarīt Cēsu novada domes 13.12.2012. lēmumā Nr.577 „Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas darbību Priekuļos”1.
grozījumu un aizstāt 2. punktā  skaitli un vārdus „LVL 12(divpadsmit lati) ” ar skaitli un vārdiem „17.07 EUR
(septiņpadsmit euro 07 centi) bez PVN”.

 

Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktoram.1.

 

Lēmums Nr. 72 Par telpu grupas (kafejnīca), kadastra apzīmējums 4201 009 0129
001 002, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles atzīšanu par
nenotikušu un Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmuma Nr.53 „Par telpu grupas
(kafejnīca), kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001 002, Piebalgas ielā 18,
Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā” atcelšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumu Nr.53 „Par telpu grupas (kafejnīca), kadastra
apzīmējums 4201 009 0129 001 002, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā” (prot.Nr.2, 32.p.) nodeva
lietošanā par maksu (nomā), nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē, nomas objektu –  telpu grupu, kadastra apzīmējums
4201 009 0129 001 002,  Piebalgas iela 18, Cēsis, Cēsu nov., ar kopējo platību 187,3 m2 (saskaņā ar Telpu grupas plāna
shēmu, 2.pielikums), turpmāk – Nomas objekts, ar mērķi – kafejnīcas darbības nodrošināšana, tajā skaitā, Cēsu pilsētas

http://likumi.lv/doc.php?id=231548
http://likumi.lv/doc.php?id=231548
http://likumi.lv/doc.php?id=167091
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Sporta skolas darbības pilnvērtīga norise, ieskaitot iepriekš izsludināto pasākumu nodrošināšanu ar sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumiem.
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā (līdz 04.03.2015. plkst. 12:00) uz Nomas objekta nomas tiesību izsoli nav
reģistrējies un iesniedzis dokumentus neviens pretendents. Ņemot vērā, ka par Nomas objektu  izsoles noteikumos
noteiktajā laikā netika izrādīta interese, kā arī netika saņemts neviens pieteikums dalībai nomas tiesību izsolē, ievērojot
izsoles noteikumu 7.punkta 7.1.1.apakšpunktu, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 05.03.2015. sēdē
(protokols Nr.4) tika akceptēts  priekšlikums atzīt Nomas objekta nomas tiesību izsoli par nenotikušu.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 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” 7.punktu, Nomas objekta izsoles noteikumu (apstiprināti
ar Cēsu novada domes19.02.2015. lēmuma Nr.53 „Par telpu grupas (kafejnīca), kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001
002, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā” (prot.Nr.2, 32.p.)) 7.punkta 7.1.1.apakšpunktu un 8.punkta
8.3.apakšpunktu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 05.03.2015. priekšlikumu (protokols Nr. 4),
Cēsu novada dome ar 13 balsīm „par” (J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis,
U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, A.Bimbirulis, I.Timermanis, L.Krastiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav
nolemj:
 

Atzīt telpu grupas (kafejnīca), kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001 002, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā,1.
05.03.2015. nomas tiesību izsoli par nenotikušu.
Atcelt Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumu Nr.53 „Par telpu grupas (kafejnīca), kadastra apzīmējums 4201 0092.
0129 001 002, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā” (prot.Nr.2, 32.p.).
Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.4.

 

Lēmums Nr. 73 Par parakstu apliecināšanu tautas nobalsošanā, likumu
ierosināšanā un Eiropas pilsoņu iniciatīvās

Ziņo: I.Groza, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas vietniece administratīvajos jautājumos
 
Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu un likuma  “Par tautas
nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22.panta otro un trešo daļu, Bāriņtiesu likuma 79.panta
pirmās daļas 7 apakšpunktu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm „par” (J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis,
G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, A.Bimbirulis, I.Timermanis, L.Krastiņa), „pret” –
nav, „atturas” – nav nolemj:
 

Pilnvarot veikt paraksta apliecināšanas darbības tautas nobalsošanā, likumu ierosināšanā un Eiropas pilsoņu1.
iniciatīvās Cēsu novada pašvaldības speciālistiem:

1.1.Cēsu novada pašvaldībā:
1.1.1.      Speciālistei dzīves vietas deklarēšanas jautājumos;
1.1.2.      Apmeklētāju apkalpošanas centra speciālistei;
1.2.Cēsu novada bāriņtiesā ( Cēsu pilsētā un Vaives pagasta pārvaldē):
1.2.1.      Bāriņtiesas priekšsēdētājai;
1.2.2.      Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniecei;
1.2.3.      Bāriņtiesas loceklei;
1.3.Vaives pagasta pārvaldē – sekretārei, speciālistei  dzīves vietas deklarēšanas jautājumos.

Noteikt maksu par parakstu apliecināšanu tautas nobalsošanā, likumu ierosināšanā un Eiropas pilsoņu iniciatīvās –1.
par viena paraksta apliecināšanu 1,17 euro (viens eiro 17 centi) + PVN 21% 0,25 euro; kas pavisam kopā ir 1,42 euro
(viens eiro 42 centi).
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Lēmums Nr. 74 Grozījumi Cēsu novada domes 28.08.2014. lēmumā Nr.353 „Par 
stundām  mācību  nodarbību  sagatavošanai  pirmskolas iestāžu
pedagogiem”

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”  40.punktu,
Cēsu novada dome ar 13 balsīm „par” (J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis,
U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, A.Bimbirulis, I.Timermanis, L.Krastiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav
nolemj:
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 28.08.2014. lēmumā Nr.353 „Par  stundām  mācību  nodarbību  sagatavošanai 
pirmskolas iestāžu pedagogiem” šādus grozījumus:
izteikt lēmuma 1.punktu šādā  redakcijā:
„Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kuriem noteikta 30 stundu mēneša darba algas likme un logopēdiem, kuriem
noteikta 21 stundu mēneša darba algas likme, tarificēt 2 darba stundas nedēļā mācību nodarbību sagatavošanai”.
 
2.      Lēmums stājas spēkā 01.03.2015.
 
 
 

Lēmums Nr. 75 Par ilgtermiņa aizņēmumu Cēsu novada ceļu, ielu rekonstrukcijai

Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
 
Ar Cēsu novada domes 29.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par Cēsu novada pašvaldības 2015.gada budžetu” tika
nolemts ņemt aizņēmumu Cēsu novada ceļu, ielu rekonstrukcijai.
Atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.panta sestās daļas 1.punktam, pašvaldības līdzfinansējums nav
mazāks par 20% no kopējām projekta izmaksām un nepieciešamā aizņēmuma apmērs nav lielāks, kā 80% no kopējām
projekta izmaksām.
Kopējās projekta izmaksas tiek plānotas līdz EUR 650 000.00, t.sk. PVN. Nepieciešamais aizņēmuma apmērs 80% EUR
520 000.00, t.sk. PVN.
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
2015.gadam” 14.panta sestās  daļas 1.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem”15.1.apakšpunktu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm „par” (J.Rozenbergs, T.Jaunzemis,
E.Geruļskis, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, A.Bimbirulis,
I.Timermanis, L.Krastiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav nolemj:
1.Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 520 000,00 (pieci simti divdesmit tūkstoši eiro un 0 centi) EUR ar Valsts kases
noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada Cēsu novada ceļu, ielu projekta  - Raiņa ielas posma
jaunbūves, Noliktavas ielas, Dzintara ielas un Uzvaras bulvāra krustojuma rekonstrukcijas, ielām piegulošā laukuma
labiekārtošanas, Cēsīs, Cēsu novadā, realizācijai.
2.      Aizņēmumu izņemt 2015.gadā pēc pieprasījuma.
3.      Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2033.gada decembrim.
4.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2017.gada martā.
5.      Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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