2015.gada 23.aprīļa protokols Nr.5
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Lēmums Nr. 91 Par nolikuma „Grozījumi nolikumā “”Dari Cēsīm” konkursa
nolikums”” apstiprināšanu
Ziņo: V. Nītiņš, speciālists komercdarbības attīstības jautājumos
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.punktu, lai veicinātu Cēsu novada iedzīvotāju
iesaistīšanos kultūrvides veidošanā Cēsu novadā un uzņēmējdarbības uzsākšanu, lai paplašinātu potenciālo konkursa
dalībnieku loku un piesaistītu uzņēmējus no citiem novadiem, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(J.Rozenbergs, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, A.Malkavs, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass, E.Geruļskis,
I.Suija-Markova, M.Sestulis, L.Krastiņa, I.Timermanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt nolikumu „Grozījumi nolikumā “”Dari Cēsīm” konkursa nolikums”” saskaņā ar pielikumu.

APSTIPRINĀTS
ar Cēsu novada domes
23.04.2015. lēmumu Nr. 91
Nolikums
Cēsīs
23.04.2015.
Nr. 21
Grozījumi nolikumā “”Dari Cēsīm” konkursa nolikums”
Izdarīt nolikumā „ „Dari Cēsīm” konkursa nolikums” šādus grozījumus:
Izteikt nolikuma 3.4. punktu šādā redakcijā:
„3.4. Granta pretendents var būt esošs uzņēmums, reģistrēts ne ilgāk par 3 gadiem uz Konkursa dokumentu iesniegšanas
brīdi vai jau esošs uzņēmums, kurš uzsāk jaunu uzņēmējdarbību Cēsu novadā.”

Lēmums Nr. 92 Par nolikuma „Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu
iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikumā” apstiprināšanu
Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas vadītājs
Lai nodrošinātu publisku pasākumu netraucētu un drošu norisi un samazinātu administratīvo slogu un vienkāršotu
administratīvās procedūras, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 1.punktu, 73.panta
pirmās daļas 1.punktu, likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu; Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības
likuma 7.pantu, Cēsu novada domes 18.07.2013.saistošo noteikumu Nr.18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums”
22.11.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 09.04.2015. atzinumu (protokols
Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (J.Rozenbergs, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, A.Malkavs,
A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, M.Sestulis, L.Krastiņa, I.Timermanis, I.Lāce),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt nolikumu „Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas
komisijas nolikumā” saskaņā ar pielikumu.
APSTIPRINĀTS
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ar Cēsu novada domes
23.04.2015.sēdes lēmumu Nr.92
NOLIKUMS
Cēsīs
23.04.2015.
Nr.22
Nolikums
“Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikumā”
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72 panta pirmās daļas 1.pantu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu
Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 7.pantu

Izdarīt Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikumā šādus grozījumus:
1. Aizstāt 7.1. punktā vārdus ‘’Pasākuma laikā’’ ar vārdiem ‘’sabiedriskā vietā (t.sk., Pasākuma laikā)”;
2. Svītrot 19.punktā vārdus “Pasākuma laikā”.

Lēmums Nr. 93 Par sabiedriskās apspriešanas „Par aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada teritorijā” rezultātiem
Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas vadītājs
Cēsu novada dome 19.02.2015.sēdē pieņēma lēmumu Nr. 30 „Par ģenētiski modificēto kultūraugu
ierobežošanu Cēsu novadā” (prot. Nr. 2, 9.punkts), ar kuru noteikta sabiedriskā apspriešana no 26.02.2015. līdz
26.03.2015.
Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta trešo un ceturto daļu un 28. panta trešo daļu,
ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 09.04.2015. atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (J.Rozenbergs, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, A.Malkavs, A.Melbārdis, G.Grosbergs,
A.Bimbirulis, M.Niklass, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, M.Sestulis, L.Krastiņa, I.Timermanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:

1. Apstiprināt sabiedriskās apspriešanas rezultātus par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu
novada teritorijā saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada teritorijā uz pieciem gadiem.
Pielikums
Cēsu novada domes 23.04.2015.
lēmumam Nr.93
Sabiedriskās apspriešanas „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada teritorijā” rezultāti
1. Cēsu novada domē 19.02.2015.sēdē pieņemts lēmums Nr. 30 „Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas
ierobežošanu Cēsu novadā” (prot. Nr. 2, 9.punkts).
2. Sabiedriskā apspriešana uzdota organizēt Vaives pagasta pārvaldei no 26.02.2015. līdz 26.03.2015.
3. Paziņojums par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai. „Pamatojoties uz
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Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta ceturto daļu, Cēsu novada domei ir nodoms uz 5 (pieciem)
gadiem Cēsu novada administratīvajā teritorijā noteikt aizliegumu ģenētisko modificēto kultūraugu audzēšanai. Saskaņā
ar iepriekš norādīto, iedzīvotāji tiek uzaicināti līdz 2015.gada 26. martam izteikt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus
par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada administratīvajā teritorijā, rakstveidā
tos iesniedzot Cēsu novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas centrā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101 vai
Vaives pagasta pārvaldē „Kaķukrogs”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, LV – 4136”, ievietots:
3.1. Laikraksta Vidzemes novadiem „Druva” 03.03.2015. izdevumā;
3.2. 2015. gada februāra informatīvā izdevumā „Vaives Vēstis”;
3.3. Cēsu novada mājas lapā www.cesis.lv;
3.4. 27.02.2015. nosūtīts (reģ. Nr. 1-5.1/227) Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
4. Informāciju iegūt varēja pa tālruni 29473756 no Vaives pagasta pārvaldes vadītājas Valdas Zaļaiskalnas.
5. Savus iebildumus un priekšlikumus varēja iesniegt personīgi:
5.1. Cēsu novada mājas lapā www.cesis.lv visu diennakti, katru dienu;
5.2.Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā;
5.3. Vaives pagasta pārvaldē „Kaķukrogs” Vaives pagastā, Cēsu novadā;
6. Sabiedriskās apspriešanas rezultāts – nav saņemti rakstveida iebildumi nodomam noteikt aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada teritorijā.
Secinājumi:
1. Sabiedriskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt par Cēsu novada domes pieņemto lēmumu par nodomu
noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai un saņemt rakstveida iebildumus šim nodomam.
2. Sabiedriskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Cēsu novada iedzīvotāji nav izteikuši iebildumus par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai.

Lēmums Nr. 94 Par Cēsu novada domes 23.04.2015.saistošo noteikumu Nr.5
„Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada
teritorijā” apstiprināšanu
Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas vadītājs
Cēsu novadā darbojas 30 bioloģiski sertificētas saimniecības, un tās izvietotas visā novada administratīvajā teritorijā. Lai
bioloģiskās saimniecības varētu darboties, 3km rādiusā ap tām teritorijai jābūt brīvai no ģenētiski modificētiem
organismiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta ceturto daļu, Ģenētiski modificēto
organismu aprites likuma 22. panta otro daļu, ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas
09.04.2015. atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (J.Rozenbergs, U.Lencbergs,
T.Jaunzemis, A.Malkavs, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, M.Sestulis,
L.Krastiņa, I.Timermanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu novada domes 23.04.2015.saistošos noteikumus Nr.5 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Cēsu novada teritorijā” saskaņā ar pielikumu.

Pielikums
Cēsu novada domes
23.04.2015. lēmumam Nr.94
APSTIPRINĀTI
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ar Cēsu novada domes sēdes
23.04.2015. lēmumu Nr. 94
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
23.04.2015.
Nr. 5
„Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada teritorijā”
Izdoti saskaņā ar
Ģenētiski modificēto organismu
aprites likuma 22. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada
administratīvajā teritorijā.
2. Cēsu novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst Cēsu pilsēta un Vaives pagasts, ir aizliegts audzēt
ģenētiski modificētos kultūraugus.
3. Aizliegums Cēsu novada teritorijā audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus ir noteikts uz 5 (pieciem) gadiem
no saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.
4. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu novada domes 13.05.2010.saistošos noteikumus Nr. 18 ‘’Par aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novadā’’.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Cēsu novada pašvaldības laikrakstā „Cēsu
Vēstis”.

Pielikums
Cēsu novada domes
23.04.2015. lēmumam Nr.94
Paskaidrojuma raksts
Cēsu novada domes 23.04.2015. saistošajiem noteikumi Nr.5
„Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada teritorijā”
Projekta nepieciešamības pamatojums

7. no 27

Ģenētiski modiﬁcēto organismu aprites likuma
22. panta otrā un trešā daļa nosaka, ka
pašvaldības ar saistošajiem noteikumiem var
noteikt aizliegumu ģenētiski modiﬁcēto
kultūraugu audzēšanai attiecīgajā
administratīvajā teritorijā vai tās daļā uz laiku,
kas nav īsāks par pieciem gadiem.
Saistošie noteikumi tiek pieņemti, lai nodrošinātu
ģenētiski modiﬁcēto organismu drošu apriti,
novērstu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību,
saglabātu bioloģisko daudzveidību un veicinātu
ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību un
nodrošinātu bioloģiskās lauksaimniecības
darbību. Cēsu novadā darbojas 30 bioloģiski
sertiﬁcētas saimniecības. Tās izvietotas visā
novada administratīvajā teritorijā. Bioloģisko
saimniecību sertiﬁcēšanas nosacījums – 3 km
rādiusā ap tām teritorijai jābūt brīvai no ģenētiski
modiﬁcētiem organismiem.

Īss projekta satura izklāsts

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Informācija par administratīvajām
procedūrām
Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi nosaka 5 gadu aizliegumu
Cēsu novada administratīvajā teritorijā audzēt
jebkādus ģenētiski modiﬁcētus kultūraugus.
Pašvaldības budžetu neietekmē.
Neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.
Saistošo noteikumu projekts līdzšinējo kārtību
nemainīs.
Cēsu novada pašvaldība no 26.02.2015. līdz
26.03.2015. organizēja publisko apspriešanu par
aizliegumu ģenētiski modiﬁcēto kultūraugu
audzēšanai Cēsu novada teritorijā.
Cēsu novada iedzīvotāji nav izteikuši iebildumus
par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski
modiﬁcēto kultūraugu audzēšanai.
Jautājums izskatīts Cēsu novada pašvaldības
Attīstības un teritorijas plānošanas komisijā un
Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un
attīstības komitejā.

Lēmums Nr. 95 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu
pārvaldīšanā pirmsskolas izglītības iestādēm
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
06.03.2014. pieņemts Cēsu novada domes lēmums Nr.137 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 3, 41.p.), ar kuru apstiprināti Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma pārvaldīšanas noteikumi Nr.20, turpmāk – Pārvaldīšanas noteikumi, kuros noteikti Cēsu novada pašvaldības,
turpmāk – Pašvaldība, nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principi (mērķi): uzturēt Pašvaldības nekustamo īpašumu,
īstenojot nepārtrauktu pārvaldīšanas procesu un, izvēloties optimālas pārvaldīšanas darba metodes, nodrošināt
Pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanas īpašību (kvalitāte) saglabāšanu visā ekspluatācijas laikā, kā arī nepieļaut
sabiedrības un personas drošības vai veselības aizskārumu; pārvaldīšanas procesā veicināt Pašvaldības nekustamā
īpašuma uzlabošanu, tajā skaitā apkārtējās vides kvalitātes saglabāšanu un paaugstināšanu atbilstoši finanšu resursiem;
nodrošināt ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi saskaņotu Pašvaldības nekustamā īpašuma efektīvu un ekonomiski
lietderīgu izmantošanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības. Pārvaldīšanas noteikumu
13.punkta 13.1. apakšpunkts nosaka, ka pārvaldīšanas darbību plānošanu, veikšanu un pārraudzību...Pašvaldības
dome...var uzdot... pašvaldības iestādei, ja Pašvaldības nekustamais īpašums ir nodots iestādes lietošanā.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Palasta iela 14, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1618, sastāvošu no
zemes gabala, divām pamatceltnēm (bērnudārzs) un trijām palīgceltnēm (klubs, šķūnis, lapene), reģistrētas Cēsu rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 380 Cēsu novada pašvaldībai, nodokļu
maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 01.07.1997., turpmāk viss kopā Īpašums Nr.1. Īpašumu Nr.1 savu funkciju
nodrošināšanai pastāvīgi lieto Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Noras iela 15, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 002 0929, sastāvošu no
zemes gabala, nedzīvojamas ēkas (bērnudārzs) un sešām palīgēkām (mājiņa - nojume), reģistrētas Cēsu rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0002 9976 Cēsu novada pašvaldībai, nodokļu
maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 09.01.2012., un, saskaņā ar Pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem,
nekustamā īpašuma sastāvā papildus ietilpst: noliktava – īslaicīgas lietošanas būve, turpmāk viss kopā – Īpašums Nr.2.
Īpašums Nr.2 būvēts pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām un to savu funkciju nodrošināšanai pastāvīgi lieto Cēsu
pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Zirņu iela 23, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 008 0205, sastāvošu no
zemes gabala, nedzīvojamas ēkas (bērnudārzs) un divām palīgēkām (rotaļu mājiņa - āra nojume), reģistrētas Cēsu
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.72 Cēsu novada pašvaldībai, nodokļu
maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 26.08.2010., un, saskaņā ar Pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem,
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nekustamā īpašuma sastāvā papildus ietilpst transporta būves: pastaigu laukums; saimniecības pagalma iebrauktuve,
laukums; bruģēti celiņi un inženierbūve: rotaļu laukums ar septiņām mājiņām, turpmāk viss kopā – Īpašums Nr.3. Īpašums
Nr.3 būvēts pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām un to savu funkciju nodrošināšanai pastāvīgi lieto Cēsu pilsētas
4.pirmsskolas izglītības iestāde.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ata Kronvalda iela 35, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 004 0751,
sastāvošu no zemes gabala, ēkas (bērnudārzs) un vienpadsmit palīgēkām (nojume), reģistrētas Cēsu rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0017 5304 Cēsu novada pašvaldībai, nodokļu
maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 14.12.2009., turpmāk viss kopā – Īpašums Nr.4. Īpašums Nr.4 būvēts
pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām un to savu funkciju nodrošināšanai pastāvīgi lieto Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas
izglītības iestāde.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Briežu iela 7, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 009 0110, sastāvošu no
zemes gabala un trīspadsmit ēkām, reģistrētas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 154 Cēsu novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 11.01.2012., un,
saskaņā ar Pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem, nekustamā īpašuma sastāvā papildus ietilpst transporta būves:
bruģēti celiņi uz nojumēm; nožogojošā sēta; sporta laukums, turpmāk viss kopā – Īpašums Nr.5. Īpašums Nr.5 būvēts
pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām un to savu funkciju nodrošināšanai pastāvīgi lieto Cēsu pirmsskolas izglītības
iestāde „Pīlādzītis”.
Lai nodrošinātu Pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principu optimālu īstenošanu un paaugstinātu tā lietotāju
atbildību ierobežota Pašvaldības budžeta apstākļos, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
Izglītības likuma 17.panta 7.punktu, 55.panta 3.punktu un 62.panta pirmo, ceturto un piekto daļu, pamatojoties uz
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmo punktu un 6.2panta otro
un 3.1 daļu, Cēsu novada domes 06.03.2014.noteikumu Nr. 20 „Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas noteikumi” 10.,11.punktu un 13.punkta 13.1.apakšpunktu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 09.04.2015. atzinumu (protokols Nr.4) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.04.2015. atzinumu
(protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (J.Rozenbergs, U.Lencbergs, T.Jaunzemis,
A.Malkavs, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, M.Sestulis, L.Krastiņa,
I.Timermanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4401901627, juridiskā
adrese: Palasta iela 14, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, veikt nekustamā īpašuma Palasta iela 14, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr.
4201 005 1618, (Īpašums Nr.1) pārvaldīšanu saskaņā ar Pārvaldīšanas līgumu (pielikumā).
2. Uzdot Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4401901630, juridiskā
adrese: Noras iela 15, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, veikt nekustamā īpašuma Noras iela 15, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr.
4201 002 0929, (Īpašums Nr.2) pārvaldīšanu saskaņā ar Pārvaldīšanas līgumu (pielikumā).
3. Uzdot Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4401901628, juridiskā
adrese: Zirņu iela 23, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, veikt nekustamā īpašuma Zirņu iela 23, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201
008 0205, (Īpašums Nr.3) pārvaldīšanu saskaņā ar Pārvaldīšanas līgumu (pielikumā).
4. Uzdot Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4401901629, juridiskā
adrese: Ata Kronvalda iela 35, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, veikt nekustamā īpašuma Ata Kronvalda iela 35, Cēsis, Cēsu nov.,
kadastra Nr. 4201 004 0751, (Īpašums Nr.4) pārvaldīšanu saskaņā ar Pārvaldīšanas līgumu (pielikumā).
5. Uzdot Cēsu pirmsskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4402901631, juridiskā
adrese: Briežu iela 7, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, veikt nekustamā īpašuma Briežu iela 7, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201
009 0110, (Īpašums Nr.5) pārvaldīšanu saskaņā ar Pārvaldīšanas līgumu (pielikumā).
6. Noteikt pārvaldīšanas termiņu – no 01.05.2015. līdz brīdim, kad pirmsskolas izglītības iestāde izbeidz savu
darbību vai Cēsu novada dome pieņem attiecīgu lēmumu.
7. Ja pārvaldīšanas termiņā mainās Īpašuma sastāvs, Līdzēji veic grozījumus Pārvaldīšanas līgumā.
8. Noteikt, ka pirmsskolas izglītības iestādes (Pārvaldītājs) kompetencē ir lēmumu pieņemšana, kas izriet no
Pārvaldīšanas noteikumu 5.punkta 5.1., 5.2., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11.un 5.12. apakšpunktiem; 22.un 25.punktiem.
9. Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības (Valdītājs) kompetencē ir lēmumu pieņemšana, kas izriet no
Pārvaldīšanas noteikumu 5.punkta 5.3., 5.4.un 5.5. apakšpunktiem; 6., 7., 8., 23., 24.un 26.punktiem.
10. Apstiprināt Pārvaldīšanas līgumu (pielikumā).
11. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam.
12. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam.
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Pielikums
Cēsu novada domes
23.04.2015. lēmumam Nr. 95
(prot. Nr. 5., 5.p.)
Apstiprināts
ar Cēsu novada domes
23.04.2015. lēmumu Nr. 95
(prot. Nr. 5., 5.p.)

Pārvaldīšanas līgums Nr.
Cēsīs,
2015.gada . _
Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese - Bērzaines iela 5, Cēsis,
Cēsu nov., LV-4101, turpmāk - Valdītājs, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Cēsu novada pašvaldības
nolikumu, rīkojas Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, un
/iestādes nosaukums/, /izglītības iestādes reģistrācijas Nr./, /juridiskā adrese/, turpmāk – Pārvaldnieks, kuras vārdā
saskaņā ar iestādes nolikumu rīkojas vadītāja /vārds, uzvārds/,
turpmāk tekstā abi kopā saukti – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs,
ņemot vērā, ka /iestādes nosaukums/ ir nekustamā īpašuma /īpašuma adrese/ pastāvīgs lietotājs,
pamatojoties uz Cēsu novada domes 23.04.2015. sēdes lēmumu Nr.95 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
nodošanu pārvaldīšanā pirmsskolas izglītības iestādēm” (protokols Nr. 5, 5.p.) un 06.03.2014. Cēsu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumiem Nr.20, kas apstiprināti ar Cēsu novada domes 06.03.2014. sēdes lēmumu
Nr.137 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 3,
41.p.),
noslēdz šādu Pārvaldīšanas līgumu, turpmāk - Līgums:
1. Līguma priekšmets:
1.1.Valdītājs uzdod un Pārvaldnieks apņemas pārvaldīt Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošu nekustamo īpašumu
/īpašuma adrese/, kadastra Nr. _, sastāvošu no: /īpašuma sastāvs – ēkas un būves/, turpmāk viss kopā – Īpašums. Ja
pārvaldīšanas termiņā mainās Īpašuma sastāvs, Līdzēji veic grozījumus Līgumā.
1.2.Valdītājs apliecina, ka Īpašums uz Līguma parakstīšanas brīdi pieder Cēsu novada pašvaldībai. Īpašuma tiesības uz
Cēsu novada pašvaldības vārda /lēmuma datums/ nostiprinātas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. Īpašums pilnā sastāvā uzņemts Pašvaldības
pamatlīdzekļu uzskaitē.
1.3.Pārvaldniekam Īpašuma tehniskais stāvoklis Līguma noslēgšanas brīdī ir zināms.
1.4.Līdzēji Īpašuma pārvaldīšanā ievēro 06.03.2014. Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas
noteikumus Nr.20, apstiprināti ar Cēsu novada domes 06.03.2014. sēdes lēmumu Nr. 137 „Par Cēsu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 3, 41.p.), turpmāk – Pārvaldīšanas noteikumi
(pielikumā).
2. Līguma termiņš un līguma izbeigšana:
2.1.Īpašums tiek nodots pārvaldīšanā no 01.05.2015. līdz brīdim, kad /iestādes nosaukums/ izbeidz savu darbību vai Cēsu
novada dome pieņem attiecīgu lēmumu, ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kurš tiek izsniegts vienlaicīgi ar Pārvaldīšanas
līgumu.
2.2.Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma 2.1.punktā norādītā termiņa, ja Īpašums pārgājis citas personas īpašumā, par ko
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Valdītājs rakstveidā informējis Pārvaldnieku.
2.3.Ja Līgums tiek izbeigts, Pārvaldnieks divu nedēļu laikā nodod Valdītājam Īpašumu un visu ar Īpašuma
pārvaldīšanu saistīto dokumentāciju, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu.
3.
Pārvaldnieka tiesības un pienākumi:
3.1.Pārvaldnieka pienākumi:
3.1.1.Īpašuma apsaimniekošana saskaņā ar Pārvaldīšanas noteikumu 27.punktu;
3.1.2.Īpašuma apsaimniekošanas pasākumu plāna (Pārvaldīšanas noteikumu 1.pielikums) un, sākot ar 2016.kalendāro
gadu, Īpašuma pārvaldīšanas ieņēmumu un izdevumu pārskata, norādot plānotās izmaksas (Pārvaldīšanas noteikumu
2.pielikums), izstrādāšana un iesniegšana Valdītājam - reizi gadā ne vēlāk kā līdz 31.oktobrim saskaņā ar Pārvaldīšanas
noteikumu 22. un 25.punktu;
3.1.3.Īpašuma vizuālā pārbaude un tehniskā apsekošana saskaņā ar Pārvaldīšanas noteikumu 28. un 29.punktu un ārkārtas
remontu veikšana Pārvaldīšanas noteikumu 30.punktā noteiktajos gadījumos;
3.1.4.Īpašuma iznomāšana saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par publiskas personas mantas iznomāšanu: nomas
līgumu slēgšana, to izpildes kontrole un parādu piedziņa tiesā vai citās institūcijās no Īpašuma nomniekiem Latvijas
Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bez atsevišķa Valdītāja pilnvarojuma, ievērojot:
3.1.4.1.Izglītības likuma 62.panta ceturto un piekto daļu;
3.1.4.2.Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumus Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”;
3.1.5.līgumu slēgšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Publisko iepirkumu likumam, ar komunālo
pakalpojumu sniedzējiem par komunālo pakalpojumu (izņemot par elektroenerģijas piegādi) nodrošināšanu, sadzīves
atkritumu izvešanu un citu pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī šo līgumu izpildes kontrole. Savlaicīga norēķinu veikšana
par izmantotajiem pakalpojumiem. Līgumu par elektroenerģijas piegādi centralizēti slēdz un apmaksā patēriņu iestādes
(Pārvaldnieka) apstiprinātā budžeta ietvaros Valdītājs;
3.1.6. ieņēmumus no Īpašuma apsaimniekošanas izlieto Īpašuma apsaimniekošanas izdevumu segšanai, kā arī
nepieciešamo un derīgo uzlabojumu veikšanai Īpašumā un ieņēmumus, kas nav izlietoti gada beigās, pārskaita Valdītājam;
3.1.7.saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikto obligāto maksājumu veikšana valsts vai pašvaldību budžetos;
3.1.8.ar Īpašuma pārvaldīšanu saistītas finanšu uzskaites organizēšana;
3.1.9.Īpašuma pārvaldīšanas ieņēmumu un izdevumu analīze un priekšlikumi Īpašuma izmantošanas perspektīvu
izvērtēšanai;
3.1.10.Īpašuma lietas vešana saskaņā ar Pārvaldīšanas noteikumu VII. nodaļu;
3.1.11.ar Īpašuma pārvaldīšanu saistītās informācijas apkopošana un aktualizēšana;
3.1.12.sniegt Valdītājam pieprasīto informāciju, kas izriet no Līguma, Valdītāja noteiktajā termiņā;
3.1.13.citi pienākumi saskaņā ar Līgumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pārvaldīšanas noteikumiem.
3.2.Līdzēji nosaka, ka Pārvaldnieka kompetencē ir lēmumu pieņemšana, kas izriet no Pārvaldīšanas noteikumu 5.punkta
5.1., 5.2., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11.un 5.12. apakšpunktiem; 22.un 25.punktiem.
3.3.Pārvaldnieka tiesības:
3.3.1.dot Īpašuma nomniekiem norādījumus sanitāro, drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumu ievērošanai;
3.3.2.Līgumā minēto pienākumu veikšanai piesaistīt nepieciešamos speciālistus;
3.3.3.citas tiesības saskaņā ar Līgumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pārvaldīšanas noteikumiem.
1. Valdītāja pienākumi un tiesības:
4.1.Valdītāja pienākumi:
4.1.1.organizēt Īpašuma apdrošināšanu;
4.1.2.ar nodošanas - pieņemšanas aktu nodot Īpašumu pārvaldīšanā, pievienojot Valdītāja rīcībā esošo dokumentu kopijas,
kas nepieciešamas Īpašuma lietas vešanai (zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, ēkas kadastrālās uzmērīšanas
lieta, būvprojekta dokumentācija un būvniecības izpilddokumentācija, pamatlīdzekļu saraksts);
4.1.3.nelikt šķēršļus Īpašuma veiksmīgai un saimnieciskai pārvaldīšanai;
4.1.4.sniegt Pārvaldniekam informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildē un ir Valdītāja rīcībā, izņemot gadījumus, ja
konkrēto informāciju ir aizliegts izpaust atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
4.1.5.atbilstoši Pārvaldīšanas noteikumu 32.punktam ne retāk kā reizi desmit gados organizēt Īpašuma tehnisko
apsekošanu;
4.1.6.atbilstoši Pārvaldīšanas noteikumu 33., 34.un 35.punktiem plānot, organizēt un kontrolēt Īpašuma uzlabošanas
darbus (atjaunošana, pārbūve, konservācija, nojaukšana), ņemot vērā tehniskās apsekošanas rezultātus;
4.1.7.atbilstoši Pārvaldīšanas noteikumu 26.punktam ne retāk kā reizi piecos gados izvērtēt Īpašuma izmantošanas
perspektīvas;
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4.1.8.citi pienākumi saskaņā ar Līgumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pārvaldīšanas noteikumiem.
4.2.Līdzēji nosaka, ka Valdītāja kompetencē ir lēmumu pieņemšana, kas izriet no Pārvaldīšanas noteikumu 5.punkta 5.3.,
5.4.un 5.5. apakšpunktiem; 6., 7., 8., 23., 24.un 26.punktiem.
4.3.Valdītāja tiesības:
4.3.1.pieņemt lēmumus par Īpašuma telpu statusa (lietojuma) maiņu, organizēt būvprojektu izstrādi un saskaņot tos;
4.3.2.pieprasīt no Pārvaldnieka informāciju par saistību izpildi;
4.3.3.pieprasīt no Pārvaldnieka ikgadējo Īpašuma apsaimniekošanas pasākumu plānu, Īpašuma pārvaldīšanas ieņēmumu
un izdevumu pārskatu un ieņēmumu un izdevumu analīzi;
4.3.4.citas tiesības saskaņā ar Līgumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pārvaldīšanas noteikumiem.
2. Nobeiguma noteikumi:
5.1.Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību izpildei.
5.2.Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi viens otram par zaudējumiem, kas kādam no tiem radušies otra Līdzēja darbības vai
bezdarbības rezultātā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.3.Ja kādi Līguma noteikumi tiek atzīti par spēkā neesošiem, tas neaptur citu Līguma noteikumu izpildi.
5.4.Ja kādu no jautājumiem Līgums neregulē, Līdzēji vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.5.Visi strīdi, kas radušies starp Līdzējiem, ir risināmi vienošanās ceļā, bet ja Līdzēji nevar panākt vienošanos, Strīdi tiek
risināti Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā pēc Valdītāja juridiskās adreses.
5.6.Jebkuras izmaiņas Līgumā ir spēkā, ja tās veiktas rakstveidā un ir apstiprinātas ar abu līdzēju pilnvaroto personu
parakstiem, kļūstot par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
5.7.Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Valdītājam, viens – Pārvaldniekam.
Valdītājs

Pārvaldnieks

Cēsu novada pašvaldība
Reģ. Nr. LV 90000031048
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
Banka: A/S SEB banka, Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV51UNLA 0004 0131 3083 5

/iestādes nosaukums/
/izglītības iestādes reģistrācijas Nr./
/juridiskā adrese/

z.v.
domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs

z.v.
vadītāja /vārds, uzvārds/

Lēmums Nr. 96 Par Cēsu 2. pamatskolas, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu pilsētas
Pastariņa sākumskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu Latvijas Baptistu
draudžu savienības VIII Dziesmu svētkiem
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība 09.02.2015. saņēma Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapa iesniegumu (reģ. Nr. 1-38/488)
ar lūgumu sadarboties Latvijas Baptistu draudžu savienības VIII Dziesmu svētku „Dziesmas Latvijas dvēselei”, turpmāk –
Svētki organizēšanā. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Svētku, dalībniekiem, kuri svētku laikā uzturēsies
Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, ievērojot faktiskos izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumus, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta (g) , ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 09.04.2015. atzinumu (prot. Nr.4) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.04.2015. atzinumu (prot.
Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (J.Rozenbergs, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, A.Malkavs,
A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, M.Sestulis, L.Krastiņa, I.Timermanis, I.Lāce),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noteikt uzturēšanās maksu Cēsu 2. pamatskolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā
Svētku laikā no 13.07.2015. līdz 19.07.2015. vienai personai diennaktī 1.26 EUR (viens eiro, četri centi, t.sk.PVN).
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 2. pamatskolas direktoram, Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei, Cēsu pilsētas
Pastariņa sākumskolas direktorei.
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3.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 97 Par nolikuma „Grozījumi 26.06.2014. nolikumā Nr. 29 „Par Cēsu
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata
vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 11.12.2014.. Cēsu novada domes lēmumu
Nr.460 „ Par Cēsu 2.vidusskolas un Cēsu pilsētas pamatskolas reorganizācijas uzsākšanu, izveidojot Cēsu pilsētas
vidusskolu”, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.04.2015. atzinumu (protokols Nr.4)
un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.04.2015. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14
balsīm – par (J.Rozenbergs, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, A.Malkavs, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass,
E.Geruļskis, I.Suija-Markova, M.Sestulis, L.Krastiņa, I.Timermanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.
Apstiprināt nolikumu „Grozījumi 26.06.2014. apstiprinātā nolikumā Nr.29 „Par Cēsu novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas
kārtība””.
2.
Lēmuma izpildi nodrošināt vispārējās izglītības iestāžu direktoriem.

Lēmums Nr. 98 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmumu Nr.294 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas
kārtību”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.04.2015. atzinumam (protokols Nr.5), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (J.Rozenbergs, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, A.Malkavs, A.Melbārdis, G.Grosbergs,
A.Bimbirulis, M.Niklass, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, M.Sestulis, L.Krastiņa, I.Timermanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt darba organizācijas uzlabošanai ziedojumu Turku kapu uzturēšanai 3709,64
EUR ( trīs tūkstoši septiņi simti deviņi euro 64 centi) no Turcijas vēstniecības militārā atašeja biroja.

Lēmums Nr. 99 Par Cēsu novada pašvaldības 2014. gada pārskata
apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.04.2015. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 14 balsīm – par (J.Rozenbergs, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, A.Malkavs, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis,
M.Niklass, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, M.Sestulis, L.Krastiņa, I.Timermanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2014. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances kopsumma
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90 613 422 EUR
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

4 785 472 EUR

Lēmums Nr. 100 Par Cēsu pilsētas pansionāta 2014. gada pārskata
apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.04.2015. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 14 balsīm – par (J.Rozenbergs, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, A.Malkavs, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis,
M.Niklass, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, M.Sestulis, L.Krastiņa, I.Timermanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2014. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances kopsumma
311 006 EUR
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

7 213 EUR

Lēmums Nr. 101 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „ Sociālais dienests”
2014. gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.04.2015. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 14 balsīm – par (J.Rozenbergs, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, A.Malkavs, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis,
M.Niklass, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, M.Sestulis, L.Krastiņa, I.Timermanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2014. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances kopsumma
414 404 EUR
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

3
37 885 EUR

Lēmums Nr. 102 Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra 2014. gada
pārskata apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.04.2015. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 14 balsīm – par (J.Rozenbergs, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, A.Malkavs, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis,
M.Niklass, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, M.Sestulis, L.Krastiņa, I.Timermanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2014. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances kopsumma
877 255 EUR
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

18 533 EUR

Lēmums Nr. 103 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas 2014. gada pārskata
apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.04.2015. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 14 balsīm – par (J.Rozenbergs, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, A.Malkavs, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis,
M.Niklass, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, M.Sestulis, L.Krastiņa, I.Timermanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2014. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances kopsumma
878 304 EUR
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

17 911 EUR

Lēmums Nr. 104 Par Cēsu Pieaugušo izglītības centra 2014. gada pārskata
apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.04.2015. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 14 balsīm – par (J.Rozenbergs, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, A.Malkavs, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis,
M.Niklass, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, M.Sestulis, L.Krastiņa, I.Timermanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2014. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances kopsumma
923 EUR
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

92
7 879 EUR

Lēmums Nr. 105 Par „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pašvaldības aģentūras
2014. gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.04.2015. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 14 balsīm – par (J.Rozenbergs, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, A.Malkavs, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis,
M.Niklass, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, M.Sestulis, L.Krastiņa, I.Timermanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2014. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances kopsumma
807 101 EUR
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

7
-41 290 EUR

Lēmums Nr. 106 Par Cēsu novada pašvaldības konsolidētā 2014. gada pārskata
apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.04.2015. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 14 balsīm – par (J.Rozenbergs, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, A.Malkavs, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis,
M.Niklass, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, M.Sestulis, L.Krastiņa, I.Timermanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2014. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances kopsumma
103 990 544 EUR
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

4 838 327 EUR

Lēmums Nr. 107 Grozījumi Cēsu novada domes 19.02.2015. sēdes lēmumā Nr.63
„Par komunālā pakalpojuma ūdenssaimniecības nozarē organizēšanu Cēsu
novada Vaives pagasta Krīvu un Rīdzenes ciemos”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora
16.04.2015. ziņojumu, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.04.2015. atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (J.Rozenbergs, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, A.Malkavs, A.Melbārdis, G.Grosbergs,
A.Bimbirulis, M.Niklass, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, M.Sestulis, L.Krastiņa, I.Timermanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Grozīt 19.02.2015. sēdes lēmuma Nr.63 „Par komunālā pakalpojuma ūdenssaimniecības nozarē organizēšanu Cēsu
novada Vaives pagasta Krīvu un Rīdzenes ciemos” 2. punktu un izteikt šādā redakcijā:
„Uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam organizēt un nodrošināt lēmuma 1.punkta izpildi
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ERAF līdzfinansētā projekta „Cēsu novada Vaives pagasta Krīvu
ciema ūdenssaimniecības attīstība”, Nr.3DP/3.4.1.1.0.APIA/CFLA/058/061, un „Cēsu novada Vaives pagasta
Rīdzenes ciema ūdenssaimniecības attīstība”, Nr.3DP/3.4.1.1.0.APIA/CFLA/059/062, noteikumiem līdz 01.11.2015.”
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 108 Par Cēsu pilsētas SIA ,,VINDA” sagatavotā ,,Cēsu
ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas ” Tehniski ekonomiskā
pamatojuma saskaņošanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.836 ,,Noteikumi par darbības programmas
,,Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti ,,Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās
ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”” (apstiprināts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada
6.janvāra rīkojumu Nr.2) Projekta iesnieguma ,,Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārta” papildinājumu
11.pielikumam ,,Pašvaldības lēmums par to, ka pašvaldība saskaņo projekta iesniedzēja sagatavoto projekta iesniegumu
un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu” , ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.04.2015. (prot.Nr.5)
atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (J.Rozenbergs, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, A.Malkavs,
A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, M.Sestulis, L.Krastiņa, I.Timermanis, I.Lāce),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Saskaņot Cēsu pilsētas SIA „Vinda” 2014.gadā sagatavoto ,,Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas”
Tehniski ekonomisko pamatojumu ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai sagatavotā projekta „Cēsu
ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārta” iesnieguma ietvaros, tajā ietverto prioritārās investīciju programmas
finanšu plānu (1.pielikums) un galveno projekta komponentu aprakstu (2.pielikums).

1.pielikums
Projekta finansēšanas plāns
Kopējās attiecināmās izmaksas
Gads

Kopē-jās
izmak-sas

Kopējās attieciNeattieci-nāmās
nāmās izmak
izmaksas
sas

Publiskās izmaksas
Pārējais ﬁnansējums

Publiskās
Privātās attieciattiecināmās izmaksas nāmās izmaksas

Kohēzijas fonda ﬁnansējums

2014

1=2+3
50 426.75

2
12 978.86

3=4+5
37 447.89

4=6+8+10+12+14
31 830.71

5
5 617.18

6
31 830.71

%
7=6/3
85.000000

Valsts budžeta
Attiecinā-mais valsts
dotācija pašvaldībudžeta ﬁnansējums
bām
%
%
8
9=8/3
10
11=10/3
0.00 0.000000
0.00
0.00

2015

853 915.49

219 781.13

634 134.36

539 014.20

95 120.16

539 014.20

85.000000

0.00

904 342.24

232 759.99

671 582.25

570 844.91

100 737.34

570 844.91

85.0000000 0.00

Kopā

Attiecinā-mais
pašvaldības budžeta
ﬁnansējums
%
12
13=12/3
0.00
0.000000

Cits publiskais
ﬁnansējums*
14
0.00

%
15=14/3
0.000000

0.000000

0.00

0.00

0.00

0.000000

0.00

0.000000

0.000000

0.00

0.00

0.00

0.000000

0.00

0.000000

2.pielikums
Projekta komponentu apraksts
1. Viena izpētes-ūdens ieguves urbuma ierīkošana un hidroģeoloģiskā izpēte pazemes ūdeņu atradnei Gaujaslīču
ielā 21, Cēsīs
2.
Būvprojekta ekspertīze
3. Būvuzraudzība un inženiera pakalpojumi
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ūdens ieguves urbumu izbūve un aprīkošana pazemes ūdeņu atradnē Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs
Būvprojekta ekspertīze
Būvuzraudzība un Inženiera pakalpojumi
Pašteces kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Piebalgas ielā
Būvprojekta ekspertīze
Būvuzraudzība un Inženiera pakalpojumi

Lēmums Nr. 109 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada Būvvaldes būvinspektora 2015.gada 15.aprīļa Atzinumu Nr.28-15 par
būves pārbaudi par avārijas stāvoklī esošo dolomīta mūra atbalsta sienu L.Kalēju ielā 5A, Cēsīs, Cēsu novadā,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 29.pantu, ņemot vērā Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.04.2015. atzinumu (protokols
Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (J.Rozenbergs, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, A.Malkavs,
A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, M.Sestulis, L.Krastiņa, I.Timermanis, I.Lāce),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Piešķirt finansējumu līdz 1700,00 EUR ( viens tūkstotis septiņi simti euro un 00 centi) dolomīta mūra sētas, kas
norobežo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42010053006 ar adresi L.Kalēju iela 5A, Cēsīs, Cēsu novadā bīstamo
atbalsta mūra posmu renovācijai.
2. Apmaksu veikt no Cēsu novada pašvaldības budžeta vispārējas nozīmes līdzekļiem (budžeta klasifikācijas kods
04.900).
3. Darbus organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 110 Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības speciālajā budžetā
Ziņo: J.Goba, pašvaldības administrācijas vadītājs
Saskaņā ar 2015.gada 29.janvāra Cēsu novada domes lēmumu Nr.16 „Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.2
„Par Cēsu novada pašvaldības 2015.gada budžetu” apstiprināšanu” 2015.gadā plānots īstenot, cita starpā: būvdarbus
“Raunas 8, Cēsis, Cēsu nov. – apkures un iekšējās ūdens apgādes sistēmas renovācija”, būvdarbus “Ruckas muižas
remonts Piebalgas ielā 19, Cēsis, Cēsu nov.” (daļējs finansējums) un būvprojektēšanu “Administratīvās ēkas pārbūve,
izbūvējot jumta stāvu un paaugstinot energoefektivitāti Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov.” (daļējs finansējums).
Cēsu novada domes 30.10.2014.lēmuma Nr.421 “Par 2015.gada prioritātēm un budžeta projekta sagatavošanas
pamatnostādnēm” 1.2.punktā noteikta Cēsu novada pašvaldības 2015.gada prioritāte “kvalitatīva izglītības sistēmas
uzturēšana, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru…” Ievērojot minēto, tika sagatavots budžeta pieprasījums, kurā
neatliekamo pasākumu sarakstā, cita starpā, tika iekļauta:
Cēsu 2.pamatskolas savietotā jumta renovācija (atjaunošana). Neatbilstības konstatētas 2011.gadā, kad tika
veikta detalizēta izpēte, apsekojuma laikā konstatējot nesošo “C” profilu izlieci 15-18 mm, kas atsevišķās vietās pārsniedz
pieļaujamo izlieci (9 mm) 2 reizes, secinot, ka minēto profilu nestspēja ir nepietiekoša. Būvprojekts izstrādāts un
akceptēts Cēsu novada būvvaldē 2011.gadā, derīguma termiņš 20.09.2015. Cēsu 2.pamatskolas savietotā jumta
renovācijas būvdarbi nav iekļauti Cēsu novada pašvaldības budžetā 2015.gadam;
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Līvu pamatskolas ieejas mezgla atjaunošana. Ēkas galvenās ieejas daļā 1.un 2.stāva robežās deformācijas tika
konstatētas sākotnējā būvprojekta izstrādes gaitā 2011.gadā. Deformācijām progresējot, 2015.gadā Apsekošanas aktā
konstatēts, ka galvenās ieejas daļā ēkas stāvoklis ir kritisks, nepieciešami nekavējoši tehniski pasākumi situācijas
stabilizēšanai. Līvu pamatskolas ieejas mezgla atjaunošanas būvdarbi nav iekļauti Cēsu novada pašvaldības budžetā
2015.gadam.
Ņemot vērā, ka:
ēkas Raunas ielā 8, Cēsīs Cēsu nov. apkures un iekšējās ūdens apgādes sistēmu nolietojums ir lielāks, lai
ekonomiski pamatotu tā atsevišķu posmu un elementu nomaiņu, būvprojekts paredz iekšējo tīklu pilnu nomaiņu, lai gan
inženiertīklu tehniskais stāvoklis kopumā nav atzīts par kritisku;
apstiprinātais finansējums 16500 EUR apmērā pilnībā nenodrošina būves “Ēkas, kadastra apzīmējums 4201
004 0801 004, daļēja rekonstrukcija, nodrošinot tās stiprību, stabilitāti un drošību lietošanā, Piebalgas ielā 19, Cēsīs, Cēsu
novadā” būvniecību, t.sk.būvprojektēšanu;
apstiprinātais finansējums 25000 EUR apmērā pilnībā nenodrošina būves būvprojektēšanu “Administratīvās ēkas
pārbūve, izbūvējot jumta stāvu un paaugstinot energoefektivitāti Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov.” būvprojektēšanas
izmaksas, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (J.Rozenbergs, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, A.Malkavs,
A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, M.Sestulis, L.Krastiņa, I.Timermanis, I.Lāce),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus Cēsu novada pašvaldības speciālajā budžetā 2015.gadam.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai iekļaut grozījumus 2015.gada Cēsu novada pašvaldības budžetā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 111 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 251 „Par
Administratīvo komisiju”
Ziņo: J.Goba, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldībā 16.03.2015. saņemto (Nr. 1-33/877) iesniegumu no Valsts probācijas dienesta par
amatpersonu deleģējumu darbam pašvaldību komisijās atsaukšanu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, 61.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (J.Rozenbergs, U.Lencbergs, T.Jaunzemis,
A.Malkavs, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, M.Sestulis, L.Krastiņa,
I.Timermanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 251 „Par Administratīvo komisiju” grozījumu:
izslēgt ar 01.05.2015. no komisijas sastāva J.Zārdiņu, Valsts Probācijas dienesta Cēsu teritoriālās
struktūrvienības vadītāju.

Lēmums Nr. 112 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 252 „Par
Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”
Ziņo: J.Goba, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldībā 16.03.2015. saņemto (Nr. 1-33/877) iesniegumu no Valsts probācijas dienesta par
amatpersonu deleģējumu darbam pašvaldību komisijās atsaukšanu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, 61.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (J.Rozenbergs, U.Lencbergs, T.Jaunzemis,
A.Malkavs, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, M.Sestulis, L.Krastiņa,
I.Timermanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 252 „Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”
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grozījumu:
izslēgt ar 01.05.2015. no komisijas I.Kļaviņu, Valsts Probācijas dienesta Cēsu teritoriālās struktūrvienības vecāko
referenti.

Lēmums Nr. 113 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’
Ziņo: J.Markovs, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska
un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), savukārt
15.panta ceturtajā daļā noteikts, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt
privātpersonai vai citai publiskai personai.
Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt
ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus.
Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 1.punktu un ievērojot Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes
mūzikas un kultūras centrs” darbības stratēģijā 2014-2024. gadam, 3.4.3.1. aktivitātē „ Nacionālās un reģionālās
nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide’’, turpmāk – Stratēģija, noteikto Cēsu novada dome ar 10.10.2013. lēmumu Nr.
387 ‘’Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ dibināšanu’’ ir nodibinājusi SIA ,,Vidzemes koncertzāle" (reģistrēta Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 05.11.2013.ar Nr. 44103089090), kuras darbības mērķi un veidi saskaņā ar
statūtiem ir kultūras iestāžu darbība, mākslinieku darbība, mākslinieciskā jaunrade. SIA ,,Vidzemes koncertzāle" darbība ir
atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1. un 3.punktā noteiktajiem gadījumiem, kad publiska
persona var veikt komercdarbību, proti - deleģētā nozare ir stratēģiski svarīga nozare un tirgus nav spējīgs nodrošināt
sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā.
Cēsu novada dome 10.10.2013. pieņēmusi lēmumu Nr.386 „Par stratēģiski svarīgu nozari un īpašumu Cēsu novada
pašvaldībā”, ar kuru nolemts, ka kultūras nozare atzīta par Cēsu novada pašvaldībai stratēģiski svarīgu nozari un
nekustamais īpašuma Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., ir atzīts par Cēsu novada pašvaldībai stratēģiski svarīgu īpašumu.
SIA ,,Vidzemes koncertzāle " ir Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras visas kapitāla daļas pieder Cēsu novada
pašvaldībai. SIA „Vidzemes koncertzāle" darbības joma un piešķirtās tiesības veikt pārvaldes uzdevumus un sniegt
pakalpojumus izriet no likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās autonomās kompetences nodrošināt profesionālās mākslas (akadēmiskā mūzika, dramatiskais teātris, opera, balets un citu žanru) pieejamību Cēsu
novada iedzīvotājiem, organizējot Vidzemes koncertzālē regulārus šo mākslas žanru koncertus un izrādes, kā arī
nodrošināt Cēsu novada amatiermākslas kolektīviem telpas ēkā Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., mēģinājumiem,
koncertiem un izrādēm. Minētās Cēsu novada pašvaldības kompetences īstenošana Cēsu novada administratīvajā
teritorijā ir SIA ,,Vidzemes koncertzāle" pamatdarbības joma un no šīs kompetences izrietošie uzdevumi uz Līguma
slēgšanas brīdi ir aptuveni 80 % no SIA ,,Vidzemes koncertzāle" kopējā apgrozījuma.
Atbilstoši Kultūras institūciju likuma 2.panta pirmajai daļai SIA ,,Vidzemes koncertzāle" darbības pamatmērķis ir kultūras
vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana. SIA ,,Vidzemes koncertzāle" atbilstoši Kultūras institūciju likuma 2.panta
otrajai daļai nodrošina kultūras vērtību pieejamību, veic kultūrizglītojošo darbu; organizē kultūras pasākumus; vērtē un
analizē kultūras informāciju un nodrošina tās pieejamību sabiedrībai; rosina sabiedrībā interesi par kultūru un apmierina
sabiedrības kultūras vajadzības.
Ievērojot iepriekš minēto un Stratēģijā veikto izvērtējumu attiecībā uz daudzfunkcionālā centra modeli un
funkcionalitāti, uzskatāms, ka deleģēšanas līgumā noteiktos pārvaldes uzdevumus visefektīvāk var veikt SIA ‘’Vidzemes
koncertzāle’’.
Ilgtermiņa politikas pamatnostādnēs “Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.–2015.gadam. Nacionāla valsts” noteikts, ka
kultūrpolitiku realizē pašvaldības pārvaldes institūcijas un praksē ievēro decentralizācijas principu nodrošinot līdzsvarotu
kultūras attīstību, kultūras pakalpojuma pieejamību. Pašvaldībai jāveicina izpratne un augsta kultūratbildība nolūkā gūt
pozitīvu sociālo un ekonomisko efektu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lai veicinātu un attīstītu dažādu žanru profesionālo skatuves mākslu Cēsīs un visā Vidzemes
reģionā, veidotu un pildītu daudzfunkcionāla, dinamiska un starptautiski konkurētspējīga kultūras centra funkciju,
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nodrošinātu kultūras pieejamību visiem sabiedrības slāņiem un veicinātu sabiedrības izglītošanos, pamatojoties uz Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu un 43.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 5.punktu, ceturto daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Kultūras institūciju likuma 2.panta
otrās daļas 1., 2., 3., 4., 6. un 7. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 5.punktu, Stratēģiju, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (J.Rozenbergs,
U.Lencbergs, T.Jaunzemis, A.Malkavs, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Niklass, E.Geruļskis, I.Suija-Markova,
M.Sestulis, L.Krastiņa, I.Timermanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’, reģ. Nr. 44103089090, uz vienu gadu, deleģējot no
likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 5.punkta izrietošos pārvaldes uzdevumus, saskaņā ar Deleģēšanas
līgumu, saskaņā ar pielikumu.
2. Maksu SIA “Vidzemes koncertzāle” par telpu nodrošināšanu amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras interešu
grupu mēģinājumiem, koncertiem un izrādēm paredzēt no 2015.gada 1.aprīļa.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.

Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
23.04.2015.lēmumam Nr.113
Deleģēšanas līgums
Cēsīs,
2015.gada .aprīlī
Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101,
domes priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga personā, kas darbojas uz Cēsu novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk –
Pašvaldība, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes koncertzāle", reģistrācijas Nr.44103089090, juridiskā adrese: Raunas iela
12-1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tās valdes locekļa Jura Žagara personā, kas darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk Pilnvarotā persona,
turpmāk saukti - Līdzēji,
ņemot vērā to, ka
saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska
un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);
saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu
pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un
ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un
otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā,
ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā
persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk;
saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 1.punktu Pašvaldība 2013.gadā ir izveidojusi SIA ,,Vidzemes
koncertzāle", kuras darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir kultūras iestāžu darbība, mākslinieku darbība,
mākslinieciskā jaunrade. SIA ,,Vidzemes koncertzāle" darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta
pirmās daļas 1. un 3. punktā noteiktajiem gadījumiem, kad publiska persona var veikt komercdarbību, proti - deleģētā
nozare ir stratēģiski svarīga nozare un tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
Cēsu novada dome 10.10.2013. pieņēmusi lēmumu Nr.386 „Par stratēģiski svarīgu nozari un īpašumu Cēsu novada
pašvaldībā”, ar kuru nolemts, ka kultūras nozare atzīta par Cēsu novada pašvaldībai stratēģiski svarīgu nozari un
nekustamais īpašuma Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., ir atzīts par Cēsu novada pašvaldībai stratēģiski svarīgu īpašumu.
SIA ,,Vidzemes koncertzāle" ir Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras visas kapitāla daļas pieder Cēsu novada
pašvaldībai. SIA „Vidzemes koncertzāle" darbības joma un piešķirtās tiesības veikt pārvaldes uzdevumus un sniegt
pakalpojumus izriet no likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās autonomās kompetences nodrošināt profesionālās mākslas (akadēmiskā mūzika, dramatiskais teātris, opera, balets un citu žanru) pieejamību Cēsu
novada iedzīvotājiem, organizējot Vidzemes koncertzālē regulārus šo mākslas žanru koncertus un izrādes, kā arī
nodrošināt Cēsu novada amatiermākslas kolektīviem telpas ēkā Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., mēģinājumiem,
koncertiem un izrādēm. Minētās Cēsu novada pašvaldības kompetences īstenošana Cēsu novada administratīvajā
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teritorijā ir SIA ,,Vidzemes koncertzāle" pamatdarbības joma un no šīs kompetences izrietošie uzdevumi uz Līguma
slēgšanas brīdi ir aptuveni 80 % no SIA ,,Vidzemes koncertzāle" kopējā apgrozījuma;
atbilstoši Kultūras institūciju likuma 2.panta pirmajai daļai SIA ,,Vidzemes koncertzāle" darbības pamatmērķis ir kultūras
vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana. SIA ,,Vidzemes koncertzāle" atbilstoši Kultūras institūciju likuma 2.panta
otrajai daļai nodrošina kultūras vērtību pieejamību, veic kultūrizglītojošo darbu; organizē kultūras pasākumus; vērtē un
analizē kultūras informāciju un nodrošina tās pieejamību sabiedrībai; rosina sabiedrībā interesi par kultūru un apmierina
sabiedrības kultūras vajadzības;
ievērojot ,,Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. gadam. Nacionāla valsts ilgtermiņa politikas pamatnostādnes", kurā
noteikts, ka kultūrpolitiku realizē pašvaldības pārvaldes institūcijas un praksē ievēro decentralizācijas principu nodrošinot
līdzsvarotu kultūras attīstību, kultūras pakalpojuma pieejamību. Pašvaldībai jāveicina izpratne un augsta kultūratbildība
nolūkā gūt pozitīvu sociālo un ekonomisko efektu;
Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” darbības stratēģija 2014-2024. gadam, 3.4.3.1.
aktivitātē „ Nacionālās un reģionālās nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” nosaka ka centrs izveidots ar mērķi
sekmēt iedzīvotāju kultūras pieejamību, reģiona tālāku konkurētspēju un sociālekonomisko attīstību, veidojot pilnvērtīgu
kultūrvidi un pievilcīgus iedzīvotāju dzīves un darba apstākļus;
lai veicinātu un attīstītu dažādu žanru profesionālo skatuves mākslu Cēsīs un visā Vidzemes reģionā, veidotu un pildītu
daudzfunkcionāla, dinamiska un starptautiski konkurētspējīga kultūras centra funkciju, nodrošinātu kultūras pieejamību
visiem sabiedrības slāņiem un veicinātu sabiedrības izglītošanos;
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu un 43.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 5.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta ceturto daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu Kultūras
institūciju likuma 2.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 6. un 7. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, un Cēsu novada domes 2014.gada 27.marta lēmumu Nr.161
„Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Vidzemes koncertzāle”” (protokols Nr. 4, 12.p.),
noslēdz šāda satura deleģēšanas līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Deleģētie pārvaldes uzdevumi, Līdzēju pienākumi un tiesības
1.1. Pašvaldība deleģē Pilnvaroto personu un Pilnvarotā persona apņemas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām veikt šādus no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
kompetences - rūpēties par kultūru un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras
pasākumiem, u.c.) - izrietošus pārvaldes uzdevumus, kā arī veikt šādas Kultūras institūciju likuma 2.panta otrās daļas 1., 2.,
3., 4., 6. un 7.punktam atbilstošas kultūras funkcijas un uzdevumus (turpmāk – Uzdevumi):
1.1.1.
nodrošināt daudzveidīgu, dažādu žanru Latvijas un ārvalstu profesionālās
skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pieejamību Cēsu novadā;
1.1.2.
sekmēt Cēsu novada, kā profesionālas mākslas centra, attīstību, veidojot profesionālās mākslas
produktus un integrētus starpsektoru projektus;
1.1.3.
veicināt sabiedrības izglītošanu, piedāvājot daudzveidīgu repertuāra programmu, jaunrades un
īpašus projektus, kā arī sadarbojoties ar citām kultūras institūcijām (t.sk. Cēsu novada kultūras institūcijām);
1.1.4.
veicināt amatiermākslas pieejamību, nodrošinot telpas Cēsu novada amatiermākslas kolektīvu un
citu kultūras interešu grupu mēģinājumiem un pasākumiem.
1.2.
Pilnvarotā persona darbojas Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pilnvarotajai personai nav tiesību no Uzdevumiem izrietošus pakalpojumu sniegšanas pienākumus un tiesības deleģēt
citām personām.
1.3.
Pašvaldība:
1.3.1.
ar domes lēmumu nodod Pilnvarotajai personai bezatlīdzības lietošanā un pārvaldīšanā Pašvaldībai
piederošu nekustamu un kustamu īpašumu, kas nepieciešams Uzdevumu izpildei;
1.3.2.
nodrošina netraucētu Līguma izpildi, Pilnvarotajai personai veicot Uzdevumus;
1.3.3.
kontrolē Līguma izpildi;
1.3.4.
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var piešķirt Pilnvarotajai personai finanšu līdzekļus un citus
resursus Uzdevumu veikšanai.
1.4.
Pilnvarotā persona:
1.4.1.
nodrošina profesionālu, kvalitatīvu, mūsdienu prasībām un normatīvo aktu prasībām atbilstošu
Līgumā noteikto profesionālās mākslas pieejamību un attīstību;
1.4.2.
par saviem līdzekļiem un savu iespēju robežās uztur, uzlabo un iegādājas profesionālās mākslas
pieejamībai un attīstībai nepieciešamās iekārtas un aprīkojumu, atbilstoši mākslas virzienu veidiem, apjomam un
normatīvo aktu prasībām;
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1.4.3.
ievērojot kultūras pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību, iekasē maksu par
piedāvātajiem kultūras pasākumiem. Maksas apmēru, tās robežas un kārtību par sniegtajiem pakalpojumiem valsts
pārvaldes uzdevuma ietvaros nosaka Pašvaldības dome;
1.4.4.
patstāvīgi piesaista un slēdz līgumus ar juridiskām un fiziskām personām - mākslas un ar to saistītu
pakalpojumu sniedzējiem, izvērtē kultūras pasākumu dažādošanas iespējas, lai nodrošinātu pēc iespējas augstākas
kvalitātes profesionālas mākslas pieejamību Cēsu novada iedzīvotājiem;
1.4.5.
veic nepieciešamos pasākumus un piesaista finanšu līdzekļus, tajā skaitā valsts budžeta līdzekļus, lai
nodrošinātu kvalitatīvu un izmaksu ziņā konkurētspējīgu profesionālās mākslas piedāvājumu;
1.4.6.
nodrošina Cēsu novada amatiermākslas kolektīviem un citām kultūras interešu grupām telpas ēkā
Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., mēģinājumiem, koncertiem un pasākumiem saskaņā ar grafiku Līguma pielikumā,
izmaiņas grafikā tiek veiktas Līdzējiem vienojoties;
1.4.7.
Līgumā noteiktā kārtībā var lūgt Cēsu novada domi piešķirt finanšu līdzekļus Uzdevumu kvalitatīvas
izpildes nodrošināšanai;
1.4.8.
var piedalīties Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanā un
īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošanā un uzturēšanā, ja tas ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Cēsu
novada dome nav lēmusi citādāk;
1.4.9. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām kultūras institūcijām.
2.Savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu piešķiršanas noteikumi
2.1.
Finansējumu Uzdevumu izpildei veido:
2.1.1.
Pašvaldības budžeta finansējums - maksa pilnvarotajai personai par šajā Līgumā 1.1.4.punktā
deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanas izmaksām, nodrošinot telpas amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras
interešu grupu mēģinājumiem, koncertiem un izrādēm;
2.1.2.
maksa par sniegtajiem pakalpojumiem, kuras apmēra noteikšanas un apstiprināšanas kārtību nosaka
Pašvaldība;
2.1.3.
dāvinājumi un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi, projektu un programmu līdzfinansējuma
līdzekļi un valsts budžeta līdzekļi.
2.2.
Finansējuma izlietojumā Pilnvarotā persona ievēro spēkā esošos normatīvos akti, tajā skaitā Publisko
iepirkumu likumu.
2.3.
Līguma 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. apakšpunktā noteikto deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanu
Pilnvarotā persona finansē no līdzekļiem, kas iegūti deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes rezultātā vai piesaistīti no
citiem finanšu avotiem pirms deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes.
2.4.
Ja Pilnvarotās personas gūtais finansējums no kultūras pasākumu pārdoto biļešu
ieņēmumiem un maksas par sniegtajiem pakalpojumiem pilnībā nenodrošina pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu,
Pilnvarotā persona var lūgt Pašvaldībai finanšu līdzekļus un citus resursus Līgumā deleģēto pārvaldes uzdevumu
veikšanai, iesniedzot Pašvaldībai finanšu līdzekļu un citu resursu nepieciešamības pamatojumu un aprēķinus.
2.5.
Pašvaldība izskata Pilnvarotās personas iesniegto finanšu līdzekļu un citu resursu
nepieciešamības pamatojumu un aprēķinus, un var lemt par attiecīgu finanšu līdzekļu un citu resursu piešķiršanu,
paredzot to Cēsu novada pašvaldības ikgadējā budžeta saistošajos noteikumos.
2.6.
Šā līguma 1.1.4. apakšpunktā noteikto deleģēto pārvaldes uzdevumu finansē no
pašvaldības budžeta šādā kārtībā:
2.6.1.
Pilnvarotā persona, atbilstoši apstiprinātajam amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras
interešu grupu mēģinājumu, koncertu un izrāžu grafikam, aprēķina un iesniedz Pašvaldībai tāmi – finanšu aprēķinu par
deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanas izmaksām, kas ir izmantoto telpu uzturēšanas izmaksu kompensācija
Pilnvarotajai personai;
2.6.2.
Pašvaldība, izstrādājot pašvaldības budžetu, pārbauda (aprēķina) 1.1.4.apakšpunktā
noteiktā deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanas izmaksas un, apstiprinot pašvaldības budžetu, nosaka deleģētā
pārvaldes uzdevuma izpildei piešķiramo Pašvaldības budžeta līdzekļu apjomu attiecīgajā saimnieciskajā gadā;
2.6.3.
ja Pašvaldība samazina Pilnvarotajai personai piešķiramo finanšu līdzekļu apjomu, tad
Pilnvarotā persona, saskaņojot ar Pašvaldību, attiecīgi precizē deleģētā pārvaldes uzdevuma izmaksas un deleģētā
pārvaldes uzdevuma apjomu, vienojoties par izmaiņām amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras interešu grupu
mēģinājumu, koncertu un izrāžu grafikā;
2.7.
Pašvaldība piešķirto finansējumu par tekošo mēnesi pārskaita vienu reizi mēnesī ne vēlāk
kā līdz kārtējā mēneša 25.datumam par iepriekšējo mēnesi uz Pilnvarotās personas norādīto bankas norēķinu kontu,
atbilstoši iesniegtajam telpu izmantošanas aktam, kuru paraksta p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centra” pārstāvis un
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Pilnvarotā persona.
2.8.
Pilnvarotā persona, tās apstiprinātā budžeta ietvaros, patstāvīgi nosaka kultūras pasākumu (profesionālo
teātru un operas viesizrādes, akadēmiskās mūzikas un kamermūzikas koncerti, sadarbības projekti, starptautiskie
projekti, izstāžu projekti, laikmetīgas skatuves mākslas /mūzikas / pasaules mūzikas pasākumu, u.c.) biļešu cenu
Pašvaldības noteiktajā kārtībā un apmērā.
2.9.
Pilnvarotā persona nomas maksu telpām nosaka ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos
Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem" paredzēto kārtību.
3.
Pašvaldības un Pilnvarotās personas atbildība
3.1.
Pilnvarotā persona ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā uzņēmusies,
sniedzot no deleģētā pārvaldes uzdevuma izrietošus pakalpojumus. Pilnvarotā persona patstāvīgi, bez Pašvaldības
līdzdalības, risina civiltiesiskus strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, kā arī no citām tiesībām un
saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā.
3.2.
Pašvaldība ir atbildīga par Uzdevumu īstenošanu kopumā un par attiecīgo profesionālās
mākslas pieejamības nodrošināšanu Cēsu novada iedzīvotājiem.
3.3.
Pašvaldība nodrošina Uzdevumu izpildes pilnīgu un efektīvu pārraudzību un kvalitātes analīzi.
3.4.
Ja Pilnvarotās personas prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas deleģēto
pārvaldes uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu atlīdzinājuma prasījums
tiek vērsts pret Pašvaldību, Pilnvarotā persona Pašvaldībai zaudējumus atlīdzina regresa kārtībā.
4. Pilnvarotās personas darbības uzraudzība
4.1.
Pilnvarotā persona Līguma izpildes ietvaros ir Pašvaldības pārraudzībā. Līguma izpildes
kontroli veic Pilnvarotās personas Cēsu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelta persona.
4.2.
Pilnvarotajai personai ir pienākums ievērot Pašvaldības norādījumus un ieteikumus, kas
vērsti uz deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4.3.
Pilnvarotā persona izskata privātpersonu iesniegumus par tās darbu deleģēto pārvaldes
uzdevumu ietvaros, ņemot vērā Iesniegumu likumā noteiktos iesniegumu izskatīšanas termiņus un kārtību. Ja
privātpersonu neapmierina Pilnvarotās personas sniegtā atbilde, iesniegumu pēc privātpersonas iniciatīvas izskata
Pašvaldība.
4.4.
Pilnvarotā persona pēc Pašvaldības pieprasījuma Pašvaldības noteiktā kārtībā sniedz informāciju sakarā
ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi.
4.5.
Pašvaldība ir tiesīga veikt pārbaudes par Pilnvarotajai personai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un tā
atbilstību piešķiršanas mērķiem. Ja piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķiem,
Pilnvarotā persona tos pilnībā vai daļēji atmaksā Pašvaldības budžetā attiecīgajā gadā. Ja finanšu līdzekļu atmaksa
apdraud pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības nodrošināšanu iedzīvotājiem, Pašvaldība var slēgt vienošanos ar
Pilnvaroto personu par finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā laika periodā.
5. Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība
5.1.
Pilnvarota persona nekavējoties, bet ne vēlāk ka 15 dienu laika sniedz informāciju, ja tiek pārtraukta kāda
Līguma 1.punktā noteiktā pakalpojuma sniegšana un par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas iemesliem.
5.2.
Pilnvarotā persona papildus Cēsu novada domes 14.03.2013.lēmumā Nr.122 „Par noteikumu „Cēsu novada
pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības
noteikumi” apstiprināšanu” (prot.Nr.4; 30.p.) noteiktajam, iesniedz Pašvaldībai šādus pārskatus:
5.2.1.
reizi ceturksnī, ne vēlāk kā līdz sekojošā mēneša 15.datumam pēc kalendārā ceturkšņa beigām,
Pilnvarotā persona iesniedz Pašvaldībai pārskatu par Pilnvarotās personas finanšu resursu izlietojumu, kā arī šī Līguma
1.4. punktā noteiktā deleģētā uzdevuma un citu Pašvaldības finansēto deleģēto uzdevumu izpildi attiecīgajā ceturksnī
kopā ar Pilnvarotās personas ceturkšņa finanšu pārskatu un budžeta izpildi.
5.2.2.
pārskatu par Līguma izpildi un finanšu resursu izlietojumu gadā Pilnvarotā persona iesniedz
Pašvaldībai līdz sekojošā gada 10.martam kopā ar Pilnvarotās personas gada finanšu pārskatu un budžeta izpildi.
5.2.3.
informāciju par piesaistītajiem finanšu līdzekļiem un investīcijām;
5.2.4.
informāciju par veiktajiem ieguldījumiem profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai
nepieciešamajās iekārtās un aprīkojumā;
5.2.5.
citu papildu informāciju pēc Pašvaldības pieprasījuma.
5.3.
Pārskatā par Līguma izpildi un finanšu resursu izlietojumu tiek atspoguļoti attiecīgajā laikposmā veikto
funkciju un uzdevumu, kā arī sniegto pakalpojumu kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji, resursu izlietojums un to
efektivitātes izvērtējums, kā arī sniegto rezultātu atbilstība plānotajiem rezultātiem.
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5.4.

Pilnvarotās personas darbības sasniedzamie rezultāti un novērtējuma kritēriji:

Periods - no 2015.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 31.martam
Skaits pārskata
periodā – NE
MAZĀK

Kritērijs
5.4.1.

Pasākumu apmeklētāju skaits
profesionālo teātru un operas viesizrādes
akadēmiskās mūzikas un kamermūzikas
koncerti
izstāžu projekti

5.4.2.
Pasākumu
apmeklētāju skaita sadalījums
pa žanriem

5.4.7.
skaits

5.4.9.
Apmeklētība
(skatītāju % kopskaits uz
kopējo vietu skaitu)
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20 000
8 000

starptautiskie projekti

400

laikmetīgās skatuves mākslas / mūzikas /
pasaules mūzikas pasākumi /populārās
mūzikas koncerti

9 000

Amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras
interešu grupu koncerti/ izrādes

4 000
20 580
10
122
8
24
6

sadarbības projekti

35

starptautiskie projekti
laikmetīgās skatuves mākslas / mūzikas /
pasaules mūzikas pasākumi / populārās mūzikas
koncerti
telpu noma (korporatīvie pasākumi u. c.)
Amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras
interešu grupu koncerti

2

Amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras interešu grupu mēģinājumu

5.4.8.
Mārketinga un
informācijas izplatīšanas
aktivitāšu kvantitāte

7 000

sadarbības projekti

5.4.3.
Amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras interešu grupu mēģinājumu
apmeklētāju skaits
5.4.4.
Vidējais pasākumu skaits mēnesī
5.4.5.
Kopējais pasākumu skaits
profesionālo teātru un operas viesizrādes
akadēmiskās mūzikas un kamermūzikas koncerti
izstāžu projekti
5.4.6.
Pasākumu skaita
sadalījums pa žanriem

52 400
4 000

Pilnvarotās personas izdotie drukātie informatīvie
materiāli (eksemplāru skaits)
Elektroniskajos medijos (TV, radio, interneta
portālos un aktivitāšu skaits sociālajos tīklos)
izplatītie informatīvie materiāli
Drukātajos medijos izplatītie informatīvie
materiāli

25
10
12
1029
4500
900
60

70 %

5.4.10. Pilnvarotās
personas pašu ieņēmumi

Ieņēmumi no biļešu tirdzniecības
Ieņēmumi no telpu nomas

153 868 EUR
89 342 EUR

Ieņēmumi no citām saimnieciskām darbībām

21 320 EUR

Ieņēmumi no ziedotājiem
Valsts dotācija
Pašvaldības dotācija

10 000 EUR
177 971 EUR

Cits ﬁnansējums (fondi)

10 000 EUR

5.4.10. Pilnvarotās personas darbības atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām

* novērtējumu
sniedz Pašvaldība

5.5.
Pašvaldība, izvērtējot izpildes kvalitātes novērtējuma kritērijus, ņem vērā arī citus kritērijus, kuri vērsti uz
Līguma mērķu sasniegšanu.
5.6.
Līguma 5.4.punktā minētie kritēriji var tikt mainīti Līdzējiem rakstiski vienojoties, veicot atbilstošus
grozījumus Līgumā, kuri kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5.7.
Pilnvarotās personas saimniecisko darbību un finanšu rādītājus Pašvaldība izvērtē reizi ceturksnī kopā ar
Pilnvarotās personas iesniegto ceturkšņa finanšu pārskatu un budžeta izpildi, savukārt, Pilnvarotās personas darbības
rezultātus un sasniegtos rezultatīvos rādītājus, tai skaitā, šī Līguma 5.4.10.punktā noteiktā rādītāja izpildi, Pašvaldība
izvērtē reizi gadā kopā ar Pilnvarotās personas iesniegtajiem pārskatiem par rezultatīvo rādītāju izpildi.
5.8.
Ja Pašvaldība, izvērtējot Pilnvarotās personas darbību, ir atzinusi, ka Pilnvarotā persona nav izpildījusi un
sasniegusi iepriekš noteiktos rezultatīvos rādītājus, Pašvaldībai ir tiesības:
5.8.1.
pārskatīt Pilnvarotai personai piešķirtā finansējuma apmēru;
5.8.2.
pārskatīt noteiktos rezultatīvos rādītājus.
6. Nepārvarama vara
6.1.
Par nepārvaramu varu Līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš gadījums un apstākļi, kas nav atkarīgs no
Līdzēju gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru nevarēja un nevajadzēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī. Ar
šādiem gadījumiem un apstākļiem tiek saprasti, bet nav ierobežoti, dabas katastrofas, ugunsgrēks, epidēmija, karš,
nemieri, mobilizācija un tamlīdzīgi. Par nepārvaramas varas apstākli netiek uzskatīts Pilnvarotās personas darbinieku
streiks.
6.2.
Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku novēršanai, kā arī noteiktu
Pilnvarotajai personai radītos zaudējumus un iespējas nodrošināt deleģēto pārvaldes uzdevumu turpmāku nepārtrauktu
veikšanu, iestājoties nepārvaramas varas gadījumam, Pilnvarotā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā
no nepārvaramas varas gadījuma iestāšanās brīža informē Pašvaldību.
6.3.
Pilnvarotajai personai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku mazināšanai un novēršanai,
pēc iespējas nodrošinot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu nepārtrauktību vai pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu
iespējami īsākā laikposmā.
7. Līguma spēkā stāšanās un grozījumi
7.1. Līgums ir noslēgts uz 1 (vienu) gadu – no 2015.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 31.martam un tas stājas spēkā ar
parakstīšanas brīdi.
7.2.
Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laika, Līdzēji risina pārrunu ceļā,
savstarpēji vienojoties vai arī, ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā.
7.3.
Visi Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar parakstīšanas
brīdi, ja Līguma grozījumos nav noteikts citādi.
7.4.
Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, Pilnvaroto personu ne mazāk kā divus mēnešus iepriekš
brīdinot, ja Pilnvarotā persona rupji pārkāpj Līguma noteikumus vai arī pastāv citi svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt
Līguma attiecības.
8. Noslēguma jautājumi
8.1.
Līgums neietekmē Līdzēju tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus līgumus, kā arī
līdz šim noslēgto līgumu spēkā esamību, izņemot līgumus par no Līguma deleģēto pārvaldes uzdevumu izrietošo
pakalpojumu sniegšanas pienākumu un tiesību deleģēšanu citām personām.
8.2.
Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku
tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu grozījumus, kas atceļ Līguma noslēgšanas pamatnoteikumus.
Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā Līdzējiem ir pienākums Līgumu piemērot atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām.
8.3.
Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai vienpusējai
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uzteikšanai. Ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir spēkā esoši Līdzēju tiesību un
saistību pārņēmējam. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, Pilnvarotās personas tiesību un saistību
pārņēmēju reorganizācijas procesā vienu mēnesi iepriekš brīdinot, ja Pilnvarotās personas reorganizācijas gadījumā
nepastāv deleģēšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi privātpersonai.
8.4.
Līgums sastādīts 2 eksemplāros latviešu valodā, kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks.
Katrs Līdzējs saņem vienu Līguma eksemplāru.
8.5.
Līdzēju rekvizīti un paraksti:
Pašvaldība

Pilnvarotā persona

Cēsu NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr.90000031048
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
banka: A/s SEB banka
kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5

SIA „Vidzemes koncertzāle"
Reģ. Nr.44103089090
Raunas iela 12-1, Cēsis, Cēsu novads,
LV-4101
banka: A/s SEB Banka
kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV40 UNLA 0050 0214 1482 1

z.v.
Domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs

z.v.
Valdes loceklis Juris Žagars

Cēsu novada domes priekšsēdētājs

/personiskais paraksts/

J.Rozenbergs

Pielikums
2015.gada .aprīļa Deleģēšanas līgumam
Telpu noslogojuma plāns no 2015.gada 1.aprīļa
Diena

Lielā
Zāle
Nr.35

Kamerzāle
Nr.45

Pirmdiena

14:00 - 23:00

Otrdiena

14:00 - 23:00

Trešdiena

14:00 - 23:00

Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā

Ceturtdiena
Piektdiena

*

Sestdiena

*

Svētdiena

*

Pagrabstāvs
Nr.116;
111;117;106
(palīgtelpas)
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā

Telpa Nr. 118
(Deju zāle)

Telpa
Nr.4
(Dzieti)

Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā

Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā

Telpa
Nr. 2
(Orķestra
instrumenti)
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā
Pastāvīgā
lietošanā

Telpa Nr. 1
Telpu grupā
Nr.4
(Galerija)

19.00-22.00
18.30-21.00

*Vienu reizi mēnesī nedēļas nogalē (piektdiena-svētdiena) amatiermākslas kolektīvu vai citu kultūras interešu grupu
koncerts
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