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Lēmums Nr. 1 Par līguma par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma
sniegšanu slēgšanu ar Cēsu pilsētas sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’VINDA’’

Ziņo: A.Mihaļovs, pašvaldības izpilddirektors,
V.Ādamsons, Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Vinda’’ valdes priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā – ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu,
novadīšanu un attīrīšanu.
Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’VINDA’’, reģ. Nr. 49503000754, sākotnēji kā pašvaldības uzņēmums, ko
2003.gadā, atbilstoši tajā laikā spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam, pārveidoja par sabiedrību ar ierobežotu
atbildību, ir dibināta 1991.gadā, un saskaņā ar sabiedrības statūtiem vieni no galvenajiem tās darbības veidiem    ir
ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde; notekūdeņu savākšana un attīrīšana; ūdensapgādes sistēmu būvniecība,
hidrotehnisko objektu būvniecība u.c., savukārt, mērķi – organizēt iedzīvotājiem ūdensapgādi un notekūdeņu savākšanu,
novadīšanu, attīrīšanu. Sabiedrība kopš tās dibināšanas sekmīgi veic statūtos noteikto darbību, nodrošinot nepārtrauktus,
drošus un kvalitatīvus pakalpojumus ūdenssaimniecības nozarē, kā arī nodrošinot sabiedrības pamatdarbības attīstību,
līdz ar to tai ir ievērojama pieredze šo pakalpojumu sniegšanā, kā arī tajā strādā ūdenssaimniecības nozarē kvalificēti un
pieredzes bagāti darbinieki. Tās īpašumā un rīcībā ir visi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie
pamatlīdzekļi un resursi, ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībā ir veikti ievērojami ieguldījumi, piesaistot gan
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, gan citu finansējumu.  Ūdenssaimniecības pakalpojumu nozarē sabiedrībai
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ir izdevusi licence Nr. U10108, kuras termiņš ir no 2013.gada 11.oktobra
līdz 2018.gada 10.oktobrim. 
Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’VINDA’’ darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta
pirmās daļas 2., 5.un 6.punktā noteiktajiem gadījumiem, par ko Cēsu novada dome 2010.gada 5.augustā ir pieņēmusi
lēmumu Nr. 428 ‘’Par pašvaldības dalību Cēsu pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ‘’VINDA’’.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu šo likumu nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par:
(..) 7) tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura vienlaikus atbilst
šādiem kritērijiem: a) tā atrodas viena vai vairāku pasūtītāju pilnīgā kontrolē (šāda kontrole izpaužas kā tiesības ietekmēt
kontrolē esošās institūcijas darbības būtiskus mērķus un lēmumus), b) vismaz 80 procentus tās gada finanšu apgrozījuma
veido konkrētu uzdevumu izpilde kontrolējošo pasūtītāju interesēs vai citu pasūtītāju interesēs, kurus kontrolē šo
institūciju kontrolējošie pasūtītāji, c) tās kapitāla daļas vai akcijas pilnībā pieder pasūtītājiem, kas to kontrolē; (..) 9)
iepirkumu, lai nodrošinātu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. un 7.pantā minētās darbības
šajos pantos noteiktajās jomās.
 Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’VINDA’’ ir Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas
kapitāla daļas pieder Cēsu novada pašvaldībai, līdz ar to tā atrodas pilnīgā Pašvaldības kontrolē. Sabiedrības
pamatdarbības veids (joma) un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskos pakalpojumus izriet no likuma ,,Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības kompetencē esošās autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus – ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī notekūdeņu savākšanas novadīšanas un attīrīšanas
jomā.  Uz Līguma noslēgšanas dienu no minētās Pašvaldības kompetencē esošās autonomās funkcijas izrietošo
uzdevumu izpilde veido vairāk kā 85% no sabiedrības gada finanšu apgrozījuma.
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 4.pantu ūdensapgāde ir viena no minētajā likumā
noteiktajām darbības jomām.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai Cēsu novadā nodrošinātu nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus pakalpojumus
ūdenssaimniecības nozarē, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, ievērojot Komercdarbības atbalsta likuma 1.panta otrās daļas 3.punktu un Ministru kabineta
04.12.2007.noteikumus 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", Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, L.Krastiņa, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, I.Lāce,
I.Suija-Markova, M.Niklass, I.Timermanis, T.Jaunzemis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Malkavs), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 

Slēgt līgumu par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu ar Cēsu pilsētas sabiedrību ar ierobežotu1.
atbildību ‘’VINDA’’, reģ. Nr. 49503000754, uz 10 (desmit) gadiem, saskaņā ar pielikumu.

http://likumi.lv/ta/id/216076-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums
http://likumi.lv/ta/id/216076-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums#p3
http://likumi.lv/ta/id/216076-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums#p4
http://likumi.lv/ta/id/216076-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums#p5
http://likumi.lv/ta/id/216076-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums#p6
http://likumi.lv/ta/id/216076-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums#p7
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Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.2.

 
 
Pielikums
 
LĪGUMS PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS SABIEDRISKĀ PAKALPOJUMA SNIEGŠANU
 
Cēsīs                                                                         
                           2015.gada _
 
            Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 90000031048, turpmāk –
PASŪTĪTĀJS, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’ un Cēsu novada pašvaldības nolikumu rīkojas Cēsu
novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, un
Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vinda”, reģistrācijas numurs  49503000754, turpmāk –
KOMERCSABIEDRĪBA, kuras vārdā saskaņā ar sabiedrības statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Varis Ādamsons un
valdes locekles Vija Šveice un Dzintra Cimbule, katrs atsevišķi turpmāk – Līdzējs, bet abi kopā - Līdzēji,
pamatojoties uz Cēsu novada domes 29.01.2015.lēmumu Nr. 1 „Par līguma par ūdenssaimniecības sabiedriskā
pakalpojuma sniegšanu slēgšanu ar Cēsu pilsētas sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’VINDA’’” (prot.Nr.1, 1.punkts),
noslēdz šo Līgumu par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, turpmāk – Līgums, par tālāk norādīto: 
 
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
 
1.1.  PASŪTĪTĀJS uzdod un KOMERCSABIEDRĪBA apņemas veikt šādus ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus:
1.1.1. ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;
1.1.2. ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam;
1.1.3. notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
1.1.4. notekūdeņu attīrīšana un novadīšanai virszemes ūdensobjektos, turpmāk – PAKALPOJUMS.
1.2.  PASŪTĪTĀJS piešķir KOMERCSABIEDRĪBAI ekskluzīvas tiesības sniegt PAKALPOJUMU Cēsu novada
administratīvajā teritorijā.
1.3.  KOMERCSABIEDRĪBA darbojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izsniegtu licenci tās
darbības zonā.
 
2. LĪDZĒJU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
 
2.1.  KOMERCSABIEDRĪBA apņemas sniegt PAKALPOJUMU atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem un normām, kā arī ievērojot vispārpieņemto praksi, lai nodrošinātu
kvalitatīvu, nepārtrauktu un drošu PAKALPOJUMU. 
2.2.  KOMERCSABIEDRĪBA apņemas nodrošināt visus PAKALPOJUMA sniegšanai nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas
vai licences. 
2.3.  KOMERCSABIEDRĪBA patstāvīgi veic visus nepieciešamos pasākumus PAKALPOJUMA sniegšanai, t.sk., veic
materiālo resursu iegādi, investīciju projektu realizāciju un papildu finanšu līdzekļu piesaisti, kas var uzlabot
PAKALPOJUMA efektivitāti un kvalitāti.
2.4.  KOMERCSABIEDRĪBA apņemas sniegt PAKALPOJUMU Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošajiem
PAKALPOJUMA lietotājiem, turpmāk – PATĒRĒTĀJS.
2.5.  KOMERCSABIEDRĪBA slēdz līgumu ar katru PATĒRĒTĀJU par konkrēto ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu.
2.6.  KOMERCSABIEDRĪBAS īpašumā ir visi nepieciešamie pamatlīdzekļi (infrastruktūra,   tehniskais aprīkojums u.c.), lai
varētu veikt šajā Līgumā noteikto PAKALPOJUMU un izpildīt citas Līgumā noteiktās saistības.
2.7.  KOMERCSABIEDRĪBA apņemas nodrošināt, ka Līguma darbības laikā tās īpašumā vai lietošanā ir visi nepieciešamie
pamatlīdzekļi (infrastruktūra,   tehniskais aprīkojums u.c.)  kvalitatīva, nepārtraukta un droša PAKALPOJUMA
sniegšanai. 
2.8.  KOMERCSABIEDRĪBAI ir pienākums un tā ir atbildīga par PAKALPOJUMA sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu
(infrastruktūras, tehniskā aprīkojuma u.c.) uzturēšanu un atjaunošanu, lai nodrošinātu šajā Līgumā minēto pakalpojumu
izpildi saskaņā ar katram konkrētajam pakalpojumam izvirzītajām prasībām.
2.9.  Lai nodrošinātu PAKALPOJUMA sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kvalitātei,
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KOMERCSABIEDRĪBA var saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas
infrastruktūrā. Atlīdzības maksājuma aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājuma pārmaksas
novēršana un atmaksāšana notiek atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka
prasības ES fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.
2.10.        KOMERCSABIEDRĪBA atbild par sniegtā PAKALPOJUMA atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām un Līgumā noteikto pienākumu savlaicīgu un pienācīgu izpildi.
2.11.        KOMERCSABIEDRĪBA ir atbildīga par dzeramā ūdens ieguvi, atdzelžošanu, attīrīšanu un novadīšanu līdz
PATĒRĒTĀJAM.
2.12.        KOMERCSABIEDRĪBA ir atbildīga par notekūdeņu savākšanu no PATĒRĒTĀJA, to novadīšanu uz
notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu saskaņā ar piesārņojuma atļauju.
2.13.        KOMERCSABIEDRĪBA ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā uzņēmusies, sniedzot
PAKALPOJUMU. KOMERCSABIEDRĪBA patstāvīgi, bez PASŪTĪTĀJA līdzdalības, risina civiltiesiskus strīdus, kas izriet no
noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, kā arī no citām tiesībām un saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību
jomā.
2.14.        PASŪTĪTĀJS kontrolē Līguma izpildi un tam ir tiesības prasīt no KOMERCSABIEDRĪBAS visu šajā līgumā
paredzēto pakalpojumu un darbu savlaicīgu un pienācīgu izpildi attiecībā pret PATĒRĒTĀJIEM.
 
3.TARIFI UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
 
3.1.KOMERCSABIEDRĪBA samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem nosaka saskaņā ar Sabiedriskā pakalpojuma regulatora
noteiktiem tarifiem.
3.2.Par tarifu izmaiņām KOMERCSABIEDRĪBA informē PASŪTĪTĀJU vismaz trīs mēnešus pirms paredzamām izmaiņām,
bet PATĒRĒTĀJUS informē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.3.Norēķinu periods, par kuru KOMERCSABIEDRĪBA izraksta rēķinu, savukārt PATĒRĒTĀJS veic izrakstīto rēķinu
samaksu, norādāms PATĒRĒTĀJA un KOMERCSABIEDRĪBAS savstarpēji noslēgtajā līgumā par sabiedriskā pakalpojuma
sniegšanu. 
 
4.      NEPĀRVARAMA VARA 
 
4.1.Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā
Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad
nepārvarama vara ir radusies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.
4.2.Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti apstākļi, kas iepriekš nav bijuši paredzēti un radušies neatkarīgi no
Līdzēju rīcības, proti, ko līdzēji nespēja kontrolēt, pret kuriem šis Līdzējs nebūtu varējis saprātīgi nodrošināties pirms
līguma noslēgšanas, pēc to rašanās nevar novērst vai pārvarēt.
4.3.Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru
kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu
vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas,
ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.
4.4.Ja iestājas nepārvaramas varas situācija, Līdzējam nekavējoties jāpaziņo otram Līdzējam rakstiski par šādiem
apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja PASŪTĪTĀJS rakstiski nav norādījis citādāk, ir jāturpina pildīt savas
saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojusi nepārvarama vara. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības
vienpusēji pārtraukt līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti
turpinās ilgāk kā sešus mēnešus.
4.5.Jebkuram no Līdzējiem jāveic visas nepieciešamās darbības lai līdz minimumam samazinātu līguma izpildes atlikšanu
nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ.
4.6.Ikvienam Līdzējam jābrīdina jebkurā laikā otrs līdzējs par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz
apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai
samazināt līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, nepārvaramas varas apstākļu
izbeigšanos un līguma darbības atjaunošanu.
 
5.      LĪGUMA TERMIŅŠ, GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
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5.1.Līgums ir noslēgts uz 10 (desmit) gadiem, tas stājas spēkā ar 201.gada un ir spēkā līdz 20.gada ..
5.2.Līdzējiem, savstarpēji vienojoties, Līgumā var izdarīt grozījumus, ja par to pieņemts attiecīgs Cēsu novada domes
lēmums.
5.3.Visi Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi, ja Līguma grozījumos
nav noteikts citādi.
5.4.Līdzēji Līgumu var uzteikt, par to brīdinot vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja otrs Līdzējs rupji pārkāpj Līguma
noteikumus vai arī pastāv citi svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt Līguma attiecības.
5.5.Līdzējiem ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, par to brīdinot otru Līdzēju ne mazāk kā divus mēnešus iepriekš, ja
vairs nepastāv Līguma noslēgšanas pamatnoteikumi.  
 
6.      CITI NOTEIKUMI
 
6.1.Izpildot līgumu, tiek piemēros Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmums par Līguma par Eiropas Savienības
darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem
dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecības nozīmi.
6.2.Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laika, Līdzēji risina pārrunu ceļā, savstarpēji vienojoties vai
arī, ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā.
6.3.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.
6.4.Līgums sastādīts 2 eksemplāros, katrs uz 4 lapām, latviešu valodā, abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks. Katrs Līdzējs saņem vienu Līguma eksemplāru
7.                     LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN PARAKSTI
           
PASŪTĪTĀJS

 
KOMERCSABIEDRĪBA

 
Cēsu novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000031048
Bērzaines iela 5, Cēsīs, Cēsu nov., LV-4101
 

 
Cēsu pilsētas SIA „Vinda”
Reģ. LV49503000754
Valmieras ielā 10, Cēsis, Cēsu nov., LV 4101
 

/domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs/
 
z.v.

/valdes priekšsēdētājs Varis Ādamsons /
 

/valdes locekle Vija Šveice/
 

/valdes locekle Dzintra Cimbule/
 
z.v.

 
 

Lēmums Nr. 2 Par Cēsu novada pašvaldības dalību biedrības dibināšanā

Ziņo:  A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas vadītājs
 
Pamatojoties uz Gaujas baseina ilgtspējīgas attīstības iniciatīvas grupas (turpmāk tekstā -Iniciatīvas grupa)  2014. gada
gada 21. martā Cēsīs aizsākto diskusiju par Gaujas baseina ilgtspējīgas attīstības iespējām un 2014. gada  9. decembrī
Gaujas reģiona novadu domes pārstāvjiem izklāstīto izstrādāto rīcības plānu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, visām
potenciāli ieinteresētām pusēm vienoti atīstīt lašveidīgo zivju, kā arī nēģu un zušu apsaimniekošanas modeli Gaujas
baseinā teritorijā, kā arī Iniciatīvas grupas  uzaicinājumu Cēsu novada pašvaldību iesaistīties pašvaldību sabiedrisās
organizācijas dibināšanā, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 95.pantu, un Zemes
pārvaldības likuma 15. pantu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības attīstības  komitejas 08.01.2015. 
atzinumu (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, L.Krastiņa, M.Sestulis,
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G.Grosbergs, A.Melbārdis, I.Lāce, I.Suija-Markova, M.Niklass, I.Timermanis, T.Jaunzemis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs,
E.Geruļskis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piedalīties  biedrības dibināšanā, kuras mērķis ir zivju resursu aizsardzība, atjaunošana un uzlabošana Gaujas
baseina upēs, saskaņā ar „Lašveidīgo zivju, zušu un nēģu rīcības plānu ilgtspējīgo Gaujas baseina upēm”, izstrādātu
2014.gadā, saskaņā ar pielikumu.
    
2.      Deleģēt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju piedalīties biedrības dibināšanā.
 
Pielikums
 
 
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 3 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru
darba algas likmi kā skolotājam

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
 
 

Lēmums Nr. 4 Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Cēsu profesionālās
vidusskolas kompleksa attīstība” īstenošanai

Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
 
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 pirmo daļu, Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem”15.1.apakšpunktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks,
L.Krastiņa, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, I.Lāce, I.Suija-Markova, M.Niklass, I.Timermanis, T.Jaunzemis,
A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz EUR 916 000 (deviņi simti sešpadsmit četri tūkstoši eiro un 0 centi) ar Valsts1.
kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada projekta „Cēsu profesionālās vidusskolas
kompleksa attīstība” realizācijai (priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai).

2.      Aizņēmumu izņemt 2015.gadā pēc pieprasījuma.

Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2033.gada decembrim.1.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2017.gada martā.2.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.4.

 
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/Gaujas_Plans2_mail.pdf
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Lēmums Nr. 5 Par Cēsu novada domes 29.01.2015. saistošo noteikumu
Nr.1„Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu
novadā”” apstiprināšanu

Ziņo:  I.Urjāne, Finanšu nodaļas nodokļu inspektore
 
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
13 balsīm – par (M.Malcenieks, L.Krastiņa, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, I.Lāce, I.Suija-Markova, M.Niklass,
I.Timermanis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 29.01.2015. saistošos noteikumu Nr.1 „Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011.
saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”,
saskaņā ar pielikumu. 
 
 
Pielikums
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
29.01.2015.                                                                     
                                Nr.1
 
Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta trešo un ceturto daļu
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” šādus grozījumus:
 
1.1.    aizstāt 2.11. apakšpunktā skaitli „25%” ar skaitli „50%”;
1.2.    aizstāt 2.12. apakšpunktā skaitli „25%” ar skaitli „50%”;
1.3.    izteikt 2.141. 3. apakšpunktu sekojošā redakcijā: „2.141.3. zemes vienību, uz kuras atrodas objekts”;
1.4.svītrot 2.18.apakšpunktu;
1.5.papildināt noteikumus ar 2.25. punktu šādā redakcijā:
„2.25. Fiziskai un juridiskai personai, kuras īpašumā ir inženierbūves un ēkas, kuru statuss ir sporta ēkas un sporta laukumi
(ēku galvenais lietošanas veids – kods 1265 un kods 2411), ja tajās tiek sniegts Cēsu novada pašvaldības pasūtīts sporta
pakalpojums – 90% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas”;
1.6.svītrot 3.6.3. apakšpunktu;
1.7.izteikt  3.7.3. apakšpunktu sekojošā redakcijā: „izziņa no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) par
pensijas apmēru (izņemot 2.11.punktā minētos maksātājus) un citu ģimenes locekļu ienākumu apmēru”; 
1.8.papildināt noteikumus ar 3.16. punktu šādā redakcijā:
„3.16. Nodokļu maksātājam, lai saņemtu 2.25. apakšpunktā minētos atvieglojumus jāiesniedz:
3.16.1. saskaņots iesniegums ar Cēsu novada Izglītības nodaļas Sporta koordinatoru par nodokļa atlaides piešķiršanu
norādot šo noteikumu konkrētā punkta apakšpunktu;
3.16.2. uzskaites veidlapa par saņemto minimis atbalstu (Pielikums Nr.2)”;
1.9. aizstāt 4.3.2. apakšpunktā skaitli „2.24.” ar skaitli „2.25”.
 
 
Pielikums
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Cēsu novada domes 29.01.2015. saistošo noteikumu Nr.1

"Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 “Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā"” PASKAIDROJUMA RAKSTS
 
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

29.01.2015. Cēsu novada domes  saistošie noteikumi Nr.1 "Grozījumi Cēsu
novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 “ Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā"”
(turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi) nepieciešami, jo atvieglojumam
noteiktais kritērijs – nekustamā īpašuma nodokļa objektam (dzīvojamām
mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļa īpašumos,
dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā
izmantošana ir dzīvošana) piekritīgā zeme - nevienā valsts informācijas
sistēmā netiek reģistrēts. Nevienā normatīvā aktā nav definēts termins
„nekustamā īpašuma nodokļa objektam piekritīgā zeme”, kā arī neviens
normatīvais akts nenosaka tās noteikšanas metodiku vai kārtību.
   Izvērtējot 2014.gada atvieglojuma piešķirtos apmērus (708,01 EUR) no
pašvaldības budžeta nestrādājošiem I un II grupas invalīdiem un
mājsaimniecībās, kurās dzīvo I un II grupas invalīdi, ir priekšlikums atbalstīt
šos sociāli neaizsargātos maksātājus, lai īpaši ņemtu vērā nodokļa ietekmi
šīm iedzīvotāju grupām, piešķirot lielākus atvieglojumus.
  2014.gada 22.novembrī Cēsu novada pašvaldība no juridiskās personas
nopirka inženierbūves – sliežu ceļus, kas veicina rūpnieciskās zonas  attīstību
un piekļuvi objektiem Cēsu novada pašvaldībā.
Minētie grozījumi tiek  veikti, lai īstenotu likuma „Par pašvaldībām” 15
punkta pirmās daļas 6 punktu , kas nosaka , ka pašvaldības autonomā
funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību , kā arī veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu un Sporta likuma 7.panta pirmās
daļas 3.punktu , kas nosaka, ka pašvaldības kompetencē sportā ir  sekmēt
sporta organizāciju, tajā skaitā sporta klubu, veidošanos un darbību , Sporta
likuma 7.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka , ka pašvaldības
kompetencē ir finansēt sporta sacensības.
 

2. Īss projekta satura izklāsts Apakšpunktā 2.14.13. noteiks, ka likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.pantā paredzētiem atvieglojumiem 3.panta pirmās daļas 2.punktā un
3.pantā 1.2 daļas minētajiem objektiem nosakām kritēriju – zemes vienību,
uz kuras atrodas objekts. 
Apakšpunktos 2.11.,2.12. noteiktajām maksātāju kategorijām palielināt
nekustamā īpašuma nodokļa apmēru 50%.
Apakšpunkts 2.18. zaudē savu nozīmi pēc būtības un tādēļ tiek svītrots.
Apakšpunkts 3.6.3. zaudē savu nozīmi pēc būtības un tādēļ tiek svītroti.
Saistošie noteikumi tiek papildināti ar jaunu punktu 2.25., kurā tiek noteikta
nekustamā īpašuma nodokļa atlaide fiziskajai vai juridiskajai personai, kura
īpašumā ir sporta laukumi un sporta ēkas un kurās tiek sniegti Cēsu novada
pašvaldības pasūtīti sporta pakalpojumi.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Šo saistošo noteikumu  grozījumu ietekme uz Cēsu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma nodokļa kopējiem ieņēmumiem  tiek prognozēta 2500,-
EUR.

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

Ar šo saistošo noteikumu grozījumiem tiek ievērots likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 3.1 panta 4.daļas sociālās atbildības princips.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

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

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Nav
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Lēmums Nr. 6 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas Kustamās mantas
novērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu

Ziņo: M.Apsīte, Cēsu Profesionālās vidusskolas direktore
 
Ņemot vērā, ka Cēsu Profesionālā vidusskola, turpmāk  - Iestāde, pamatlīdzekļu uzskaitē un bilancē ir kustamā manta,
kura izglītības procesa nodrošināšanai turpmāk nav nepieciešama, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 8.panta ceturto un  piekto daļu, ievērojot Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas
20.01.2015. priekšlikumu (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, L.Krastiņa,
M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, I.Lāce, I.Suija-Markova, M.Niklass, I.Timermanis, T.Jaunzemis, A.Bimbirulis,
J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu Profesionālās vidusskolas Kustamās mantas novērtēšanas komisiju, turpmāk – Komisija, šādā
sastāvā:
1.1.Komisijas priekšsēdētāja, Ināra Jirgensone, Cēsu Profesionālās vidusskolas direktores vietniece;
1.2.Komisijas locekļi:
1.2.1. Baiba Buša, Cēsu Profesionālās vidusskolas saimniecības vadītāja;
1.2.2. Jānis Auziņš, Cēsu Profesionālās vidusskolas mehāniķis;
1.2.3. Māris Niklass, Cēsu novada domes deputāts;
1.3.Komisijas sekretāre, Sarmīte Žīgure, Cēsu Profesionālās vidusskolas vecākā lietvede.
2.      Uzdot Komisijai organizēt Cēsu Profesionālas vidusskolas valdījumā un bilancē esošas kustamas mantas, kas
paredzēta atsavināšanai, novērtēšanu un organizēt tās atsavināšanas procesu, ievērojot Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma nosacījumus.
3.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu Profesionālās vidusskolas direktorei.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 7 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas valdījumā un bilancē esošas
kustamas mantas pārdošanu par brīvu cenu

Ziņo: M.Apsīte, Cēsu Profesionālās vidusskolas direktore
 
Cēsu Profesionālās vidusskolas, turpmāk – Iestāde,  valdījumā un bilancē atrodas tehnoloģiski saistītu lietu kopība, ko
veido 21 (divdesmit viena) metālapstrādes darbmašīna, saskaņā ar 1.pielikumu, turpmāk – Kustama manta,  kura
izglītības procesa nodrošināšanai nākotnē nav nepieciešama. Saskaņā ar Iestādes grāmatvedības uzskaites datiem,
Kustamas mantas atlikusī bilances vērtība uz lēmuma pieņemšanas brīdi sastāda 0,00 EUR.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk  – Atsavināšanas likums, 37.panta pirmās daļas 1.punkts
nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc
grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, un pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību.
Brīva cena saskaņā ar Atsavināšanas likuma 1.panta 7.punktu, ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas
nav zemāka par nosacīto cenu, un Nosacītā cena saskaņā ar Atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu ir kustamās mantas
vērtība, kas noteikta, ņemot vērā tās atlikušo bilances vērtību pēc grāmatvedības uzskaites datiem.
Ievērojot Atsavināšanas likuma 8.panta ceturto, piekto, sesto un septīto daļu, Kustamas mantas novērtēšanu un nosacītās
cenas noteikšanu organizēja Cēsu Profesionālās vidusskolas Kustamās mantas novērtēšanas komisija, turpmāk –
Komisija. Kustamas mantas nosacītā cena 10895,00 EUR.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 6.un
7.punktu, 3.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu,  6.panta otro daļu, 8.panta ceturto, piekto,
sesto un septīto daļu, 9.panta trešo daļu, 11.panta otro daļu, 13.pantu,  16.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās daļas
1.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas
20.01.2015. priekšlikumu (protokols Nr.1), un, ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Pašvaldības iestādēm par
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Kustamās mantas nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(M.Malcenieks, L.Krastiņa, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, I.Lāce, I.Suija-Markova, M.Niklass, I.Timermanis,
T.Jaunzemis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu Profesionālajai vidusskolai, reģistrācijas Nr.90009654427, juridiskā adrese: Piebalgas iela 3, Cēsis,
Cēsu nov., LV-4101, nodot atsavināšanai tās valdījumā un bilancē esošu tehnoloģiski saistītu lietu kopību, ko veido 21
(divdesmit viena) metālapstrādes darbmašīna, saskaņā ar 1.pielikumu, pārdodot par brīvu cenu.
2.      Apstiprināt Kustamas mantas pārdošanas brīvu cenu 10895,00 EUR ( desmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit
pieci euro, 00 centi),  bez  PVN.
3.      Sludinājumu par Kustamas mantas pārdošanu par brīvu cenu publicēt Cēsu novada pašvaldības mājas lapā
internetā  www.cesis.lv, laikrakstā Vidzemes novadiem «Druva » un laikrakstā « Latvijas Vēstnesis »,  nosakot, ka
pieteikums par Kustamas mantas pirkšanu iesniedzams Cēsu Profesionālajā vidusskolā Piebalgas ielā 3, Cēsīs, Cēsu
novadā, 201.kabinetā piecu darba dienu laikā no sludinājuma par Kustamas mantas pārdošanu par brīvu cenu
publicēšanas laikrakstā « Latvijas Vēstnesis ».
4.      Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju apstiprināt pirkuma rezultātus, ja šī lēmuma 3.puntā noteiktajā
kārtībā pieteikumu iesniedzis viens pircējs.
5.      Uzdot Cēsu Profesionālās vidusskolas Kustamās mantas novērtēšanas komisijai rīkot izsoli starp
pieteikušamies pircējiem atbilstoši apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, ja šā lēmuma 3.puntā noteiktajā kārtībā
pieteikumu iesnieguši vairāki pircēji, apstiprināto brīvu cenu nosakot par izsoles sākumcenu, un nosūtot šiem pircējiem
paziņojumu ar izsoles noteikumiem, tajos norādot izsoles laiku  un personu reģistrēšanas termiņu.
6.      Apstiprināt Kustamas mantas izsoles noteikumus, saskaņā ar 2.pielikumu.
7.      Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju apstiprināt izsoles rezultātus.
8.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu Profesionālās vidusskolas direktorei.
9.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
1.pielikums
KUSTAMAS MANTAS (METĀLAPSTRĀDES DARBMAŠĪNAS)   SARAKSTS
 
 

Nr. Nosaukums Mērv. Inventāra
kods,
datums

In-vent.Nr. Daudz.
 

Atlikusī
bilances
vērtība,
EUR

Nosacītā
cena,
EUR

1.      
 

asināšanas darbgalds 3622d
42/101

gb       /P00057
01.01.1977

163       1,00 0 150

2.      
 

frēzmašīna galda horizontālā
ngf-110Š 42/101

gb       /P00069
30.12.1991

183       1,00 0 90

3.      
 

virpa universālā 1M61 42/101 gb       /P00059
01.01.1986

166       1,00 0 620

4.      
 

virpa universālā 1M61 42/101 gb       /P00060
01.01.1981

168       1,00 0 600

5.      
 

virpa universālā 1k62 42/101 gb       /P00061
01.01.1963

172       1,00 0 690

6.      
 

virpa universālā 42/101 gb       /P00062
01.01.1970

174       1,00 0 680

7.      
 

virpa universālā 1k62 42/101 gb       /P00063
01.01.1971

175       1,00 0 690

8.      
 

virpa universālā 1M61 42/101 gb       /P00064
01.01.1975

176       1,00 0 550

9.      
 

virpa universāla 1M61 42/101 gb       /P00065
01.01.1976

178       1,00 0 400

10.   
 

virpa universāla 16K25
42/101

gb       /P00066
01.01.1978

179       1,00 0 400

11.   
 

virpa universāla 1M61 42/101 gb       /P00067
01.01.1980

180       1,00 0 600

http://www.cesis.lv
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12.   
 

virpa universāla 1a62 42/101 gb       /P00068
01.01.1952

182       1,00 0 690

13.   
 

horizontālā frēzmašīna
6m829 42/101

gb       /P00074
01.01.1965

207       1,00 0 690

14.   
 

vertikālā frēzmašīna 6m 12p
42/101

gb       /P00075
01.01.1965

208       1,00 0 695

15.   
 

frēzmašīna horizontālā 6m
-82 42/101

gb       /P00076
01.01.1972

209       1,00 0 690

16.   
 

horizontālā slīpmašīna
3e7h13 42/101

gb       /P00078
01.01.1982

211       1,00 0 660

17.   
 

frēzmašīna VOWA 1100 N732 gb       op uzskaite  1,00 0 650

18.   
 

metāla virpa  N46 1k62 gb       op uzskaite  1,00 0 400

19.   
 

presšķēre N3 gb       op uzskaite  1,00 0 50

20.   
 

vertikālā urbjmašīna N24 gb       op uzskaite  1,00 0 350

21.   
 

vertikālā urbjmašīna N157 gb       op uzskaite  1,00 0 550

 Kopā :      10895
 
 
2.pielikums
KUSTAMAS MANTAS (METĀLAPSTRĀDES DARBMAŠĪNAS)  izsoles noteikumi
 
 
1. vispārīgie noteikumi
 
1.1.Kustamas mantas - tehnoloģiski saistītu lietu kopība, ko veido 21 (divdesmit viena) metālapstrādes darbmašīna, 
saskaņā ar 1.pielikumu Cēsu novada domes 29.01.2015. lēmumam Nr.7, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi,
nosaka kārtību, kādā organizējama Kustamas mantas izsole atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2.Kustamas mantas atsavināšanas veids – izsole.
1.3.Izsoli organizē Cēsu Profesionālās vidusskolas Kustamās mantas novērtēšanas komisija, turpmāk  – Komisija.
1.4. Kustamas mantas izsole notiek Cēsu Profesionālajā vidusskolā, Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., 201.kab. paziņojumā
norādītājā termiņā, kas nav īsāks par divām nedēļām no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā « Latvijas
Vēstnesis ».    
1.5.Kustamas mantas sākumcena tiek noteikta 10895,00 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci euro, 00
centi),  bez  PVN.
1.6.Nodrošinājuma nauda – 10% no Kustamas mantas sākumcenas, t.i.,1089,50 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit deviņi
euro, 50 centi).
1.7.Nodrošinājuma nauda  iemaksājama Cēsu Profesionālās vidusskolas kontā: Cēsu Profesionālā vidusskola, reģistrācijas
Nr.90009654427, Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., LV - 4101, Banka: AS „SEB banka”, bankas kods:UNLALV2X,
Konts:LV88UNLA0050017937671.
1.8.Izsoles solis – 200,00 EUR (divi simti euro, 00 centi).
1.9.Sludinājumi par Kustamas mantas izsoli publicējami laikrakstā Vidzemes novadiem «Druva» un internetā www.cesis.lv.
1.10.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      KUSTAMAS MANTAS raksturojums
2.1. Kustama manta:
21 (divdesmit viena) metālapstrādes darbmašīna, saskaņā ar pielikumu
2.2. Kustama manta atrodas Cēsu Profesionālās vidusskolas valdījumā un bilancē, saskaņā ar inventāra kodu. 
2.3. Kustamai mantai netiek noteikts garantijas termiņš.
2.5. Ar Kustamu mantu var iepazīties Cēsu Profesionālajā vidusskolā, Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, iepriekš
piezvanot pa tālruni 26337942.
 

http://www.cesis.lv
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3. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1.      Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Kustamu mantu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. 3.2.      Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz paziņojumā noteiktajam
termiņam Cēsu Profesionālajā vidusskolā, Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., 201.kabinetā jāreģistrējas un jāiesniedz šādi
dokumenti:  3.2.1.      juridiskai personai:
3.2.1.1. pārstāvja pilnvara (oriģināls) vai cits dokuments, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu;
3.2.1.2.rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz juridisko personu nav pasludināts maksātnespējas process,
nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu
vai darbības izbeigšanu;
3.2.1.3. statūtu noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.4. kvīts par nodrošinājuma naudas iemaksu.
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.2.2.      Fiziskai personai:
3.2.2.1.uzrāda personas apliecinošu dokumentu – pasi;
3.2.2.2.      rakstisks apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process;
3.2.2.3.      kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.
3.3.      Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punkta un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku
reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas
adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta
apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4.      Persona netiek reģistrēta, ja:
3.4.1.      nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2.      vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3.      ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta.
 
4.      IZSOLES PROCESS
4.1.      Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem
un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
4.2.      Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3.      Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli
atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem
komisijas lēmumiem:
4.3.1.      sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
4.3.2.      noteikt, ka izsole nenotiek.
4.4.      Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma
nauda netiek atmaksāta.
4.5.      Ja Komisija pieņem Noteikumu 4.3.1.punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt
Kustamas mantas pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas
neapstiprina gatavību iegādāties Kustamu mantu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.      Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ
nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
4.7.      Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un
piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
4.8.      Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
4.9.      Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.10.  Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka
reģistrācijas numuram.
4.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.12.  Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.13.  Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku



14. no 25

ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.14.  Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
4.15.  Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Kustamu mantu, paziņo sākumcenu, kā arī izsoles soli – summu
par kādu sākumcena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.16.  Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.17.  Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
4.18.  Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmās Kustamas mantas sākumcenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.19.  Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo
solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena
Kustama manta ir pārdota personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek
ierakstīti protokolā.
4.20.  Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Kustamas mantas tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
ka viņš palielina solīto Kustamas mantas cenu par noteikto izsoles soli.
4.21.   Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu
ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. dalībnieki velk lozes
atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.22.  Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.23.  Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda Komisijai savu reģistrācijas
apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.24.  Izsoles dalībnieks, kurš Kustamu mantu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās
protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītās Kustamas mantas. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku
saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi
dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija
rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 4.3. un 4.5.punktiemm.
4.25.  Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Kustamu mantu, saņem izziņu par izsolē
iegūto Kustamu mantu. Izziņā norādīta nosolītā Kustamas mantas cena un samaksas kārtība.
4.26.  Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Kustamu mantu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā.
5.      Samaksas kārtība
5.1.      Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa un PVN 21%, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu,
jāsamaksā par nosolīto Kustamu mantu divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
5.2.      Ja nosolītājs divu nedēļu laikā no izsoles dienas nav samaksājis nosolīto summu, Komisijai ir tiesības pieņemt
lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Kustamu mantu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles
dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Kustamu mantu
pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu
nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot Komisijai par Kustamas mantas pirkšanu par paša nosolīto
augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis Komisijas
piedāvājumu. Ja pārsolītais pircējs piekrīt Komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums
Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
5.3.      Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Kustamu mantu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta
pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un
Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
 
6.      Nenotikusi izsole
6.1.      Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1.      noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2.      sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3.      noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
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7.      Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1.      Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome nākošajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un
attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
7.2.      Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 
8.      Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
8.1.      Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 dienu
laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
8.2.      Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie termiņi.
 

Lēmums Nr. 8 Par Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2014.-2030.gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu

Ziņo: L.Madelāne, Attīstības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 31.10.2013. sēdes lēmumu Nr.464 “Par Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
izstrādes uzsākšanu” un tā pielikumiem (Darba uzdevums stratēģijas izstrādei), Teritorijas attīstības plānošanas likuma
12.panta pirmo daļu, 2009.gada 26.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā” 10.punktu, 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 67., 68., un 69.punktiem, ņemot vērā , ka jautājums tika izskatīts un
atbalstīts Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba grupā un saskaņā ar Uzņēmējdarbības un
attīstības komitejas 27.11.2014. atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(M.Malcenieks, L.Krastiņa, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, I.Lāce, I.Suija-Markova, M.Niklass, I.Timermanis,
T.Jaunzemis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 1.redakciju publiskai apspriešanai un
Vidzemes plānošanas reģiona atzinuma sniegšanai.
2.      Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2015.gada 2.februāra līdz 2015.gada 2.martam.
3.      Organizēt publiskās apspriešanas sanāksmi 2015.gada 19.februārī, plkst. 16.00, Cēsu novada pašvaldības Lielajā
zālē, Bērzaines ielā 5., 1.stāvā.
4.      Nodrošināt plānošanas dokumenta pieejamību www.cesis.lv un Cēsu novada pašvaldībā un Vaives pagasta
pārvaldē.
5.      Paziņojumus par plānošanas dokumenta pieejamību un viedokļa izteikšanas iespējām publicēt pašvaldības
mājas lapā www.cesis.lv, Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv, Cēsu novada pašvaldības laikrakstā
„Cēsu Vēstis”.
6.      Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju.
7.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
pielikums
 
 

Lēmums Nr. 9 Par Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam
aktualizētās sadaļas “Investīciju plāns” apstiprināšanu

Ziņo: L.Madelāne, Attīstības nodaļas vadītāja
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.pantu,
Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem”, informatīvo ziņojumu “Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem Eiropas
Savienības fondos 2014.-2020.gadam”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 30.10.2014. vēstuli Nr. 13.18-
e/9815 “Par pašvaldību attīstības programmu aktualizēšanu kontekstā ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gadam
atbalstu” un ņemot vērā 15.01.2015. Uzņēmējdarbības un attīstības komitejā atbalstītajiem priekšlikumiem, Cēsu novada

http://www.cesis.lv
http://www.cesis.lv
http://www.vidzeme.lv
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/Strategija_lem_8.pdf
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dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, L.Krastiņa, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, I.Lāce, I.Suija-
Markova, M.Niklass, I.Timermanis, T.Jaunzemis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Malkavs), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizāciju (pielikumā).
2.      Publicēt paziņojumu par aktualizēto Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam, investīciju plānu
pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
3.      Lēmumu un apstiprināto Cēsu novada attīstības programmas investīciju plānu nosūtīt LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
4.      Nodrošināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizācijas publisku
pieejamību.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
 
pielikums
 

Lēmums Nr. 10 Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa atvieglojumu 
nepiešķiršanu SIA „PURPURS”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
             Cēsu novada pašvaldībā  05.01.2015. (Nr.8/22) ir  saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„PURPURS”, reģistrācijas Nr.40003513336, juridiskā adrese  Maskavas  ielā 321-40, Rīga,  iesniegums par  
nekustamā īpašuma  nodokļa   atvieglojumu piešķiršanu ar  apstiprinājumu, ka  ēkā Cīrulīšu 49, Cēsis, Cēsu novads,
tiek sniegti  viesnīcu un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi.
            Iesniegums izskatīts 2015.gada 15.janvāra Cēsu novada domes Finanšu komitejā (prot.Nr.1), uz kuru
uzaicināts Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „PURPURS” valdes loceklis XX (uzaicinājums nosūtīts 09.01.2015.Nr.8/82),
kurš paskaidroja, ka zinājis, ka ir NĪN parāds, bet pirmos trīs ceturkšņus ir varējuši nomaksāt tikai novembrī. Kavējuši
maksājumus esam vienmēr, bet tas nav bijis ļaunprātīgi.
Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo daļu, atvieglojumus nosaka nekustamā
īpašuma  nodoklim, kurš aprēķināts, ievērojot šī  likuma 3.panta   trešās daļas prasības un   pašvaldības  izdoto
saistošo  noteikumu noteiktās prasības noteiktajā apmērā.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošo noteikumu Nr.27 ”Par  atvieglojumu  piemērošanu nekustamā 
īpašuma  nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”   2.15.punktu, fiziskām un juridiskām  personām, kuru īpašumā  ir ēkas,
kuru  statuss ir  viesnīcu ēkas, viesu nami ( ēku  galvenais lietošanas  veids-kods-1211), ja tajās  tiek sniegts 
viesnīcu  vai  sabiedriskās  ēdināšanas pakalpojums - piešķir  nodokļa   atvieglojumu  25%  apmērā  no  nodokļa
summas. 
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „PURPURS” īpašumā ir viena ēka, kuras  statuss ir  viesnīcu ēka, viesu  nams,
Cīrulīšu  ielā  49, Cēsīs, Cēsu novads: viesu māja, kadastra Nr. 4201-007-1629-001.
Pēc kadastra informācijas sistēmas Cīrulīšu ielā 49, Cēsīs, - viesu mājas  būves tips (12110101) viesnīcu ēkas un galvenais
lietošanas  veids (1211) viesnīcu ēkas, kas atbilst   Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošo noteikumu Nr.27 prasībām. 
Šai ēkai aprēķināts nodoklis 2014.gadam ir 1202,58 EUR.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošo noteikumu Nr.27 ”Par  atvieglojumu  piemērošanu nekustamā 
īpašuma  nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” 4.2.punktu, lai saņemtu saistošo noteikumu 2.15.punktā minēto
atvieglojumu nodokļu maksātājam dokumenti jāiesniedz no 15.augusta līdz 1.novembrim, un atvieglojums tiek piemērots
uz tekošo taksācijas gadu. Ņemot vērā, ka iesniegums iesniegts 2015.gada 5.janvārī, atvieglojumu par 2014.gadu saņemt
nevar.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošo noteikumu Nr.27 ”Par  atvieglojumu  piemērošanu nekustamā 
īpašuma  nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”   4.4.punktu atvieglojumu nepiešķir nodokļa maksātājam, kam nodokļa
atvieglojuma piešķiršanas izskatīšanas brīdī ir pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parāds. Iesniegumu par
atvieglojuma piemērošanu 2014.gadam Cēsu novada pašvaldībā tika saņemts 2015.gada 15.janvārī, kas saskaņā ar Cēsu
novada domes 17.11.2011. saistošo noteikumu Nr.27 ”Par  atvieglojumu  piemērošanu nekustamā  īpašuma  nodokļa
maksātājiem Cēsu novadā”   4.2.punkta 4.2.11 apakšpunktu nav iesniegts noteiktā termiņā. Uz iesnieguma iesniegšanas

http://www.cesis.lv
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/pielikums_lem.nr.9_(investiciju_plans).pdf
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brīdi (05.01.2015.) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „PURPURS” ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības
budžetam 408,21- EUR.
        Pamatojoties  uz  likuma  „Par  pašvaldībām”14.panta pirmās  daļas  3. punktu  un Cēsu novada 
domes 17.11.2011.saistošo  noteikumu Nr.27 „Par  atvieglojumu  piemērošanu nekustamā  īpašuma nodokļa
maksātājiem Cēsu novadā” 1.2.punktu, 4.3.2.punktu 1.apakšpunktu, 4.4.1.apakšpunktu ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas   15.01.2015. atzinumu (prot.Nr.1),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(M.Malcenieks, L.Krastiņa, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, I.Lāce, I.Suija-Markova, M.Niklass, I.Timermanis,
T.Jaunzemis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
         1. Nepiešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Cīrulīšu ielā 49, Cēsīs Cēsu novads; viesu māja,
kadastra Nr.4201-007-1629-001 par 2014.gadu  sabiedrībai ar ierobežotu  atbildību  „PURPURS”  (reģistrācijas Nr.
40003513336, juridiskā adrese Maskavas  ielā 321-40, Rīga).
         2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
Cēsu novada  domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas   attiecīgajā  tiesu namā  pēc 
pieteicēja  adreses ( fiziskā persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc  juridiskās  adrese) vai
nekustamā  īpašuma atrašanās  vietas  mēneša  laikā  no lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada domes 
lēmums stājas  spēkā no tā paziņošanas dienas ( ja tas adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot  pa pastu,
uzskatāms, ka  stājas spēkā septītajā  dienā  pēc tā  nodošanas  pastā).
 
 
 

Lēmums Nr. 11 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Atmodas”,
Vaives pag., Cēsu nov. ½ domājamās daļas no apbūvētas zemes vienības
nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 4290 005 0038, „Atmodas”, Vaives pag., Cēsu nov.,  ½ domājamo
daļu (zeme, kadastra apzīmējums 4290 005 0038), turpmāk – Īpašuma daļa, nostiprinātas Cēsu rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Vaives pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0009 06345, Cēsu novada pašvaldībai,
reģistrācijas kods 90000031048, lēmuma datums 29.04.2014.
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, lēmuma datums
02.07.2014.
Pašvaldībā saņemts Vaives pagasta pārvaldes 20.11.2014. iesniegums Nr.1-5.1/482 (reģistrēts 24.11.2014. ar Nr. 7/3996), ar
kuru iesniedzējs pārsūta Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai saņemto XX iesniegumu ar lūgumu
atsavināt Cēsu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Atmodas”, Vaives pagastā, Cēsu novadā 1/2domājamo
daļu no apbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 4290 005 0038, ar kopējo platību 0,65ha, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk – Atsavināšanas likums, 4.panta ceturtās daļas 7.punktu.
Saskaņā ar Pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem, Īpašuma daļas atlikusī bilances vērtība uz lēmuma pieņemšanas
brīdi sastāda 470,97 EUR, un, saskaņā ar Valsts zemes dienesta 09.12.2014. Kadastra izziņu par nekustamo īpašumu Nr.
9-01/412130-1/1, Īpašuma daļas kadastrālā vērtība sastāda ½ no 979 EUR, t.i. 489,50 EUR, un Īpašuma daļas kadastrālā
vērtība 2007.gada 31.decembrī sastāda 102 LVL (145,13 EUR).
Ievērojot Atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu, Pašvaldība saņēmusi auditorfirmas „Invest Rīga’ Cēsis” 10.12.2014.
vērtējumu, saskaņā ar kuru ½ domājamās daļas zemes nekustamā īpašuma „Atmodas”, Vaives pagastā, Cēsu novadā,
visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2014.gada 10.decembrī ir 300 EUR (trīs simt euro un 00 centi).
Pašvaldības īpašumi atsavināmi saskaņā ar Atsavināšanas likumu, kura 4.panta ceturtās daļas 7.punkts nosaka, ka
atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt kopīpašnieks, ja viņš vēlas
izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu. Tādējādi XX saskaņā ar šā likuma 4.panta ceturtās daļas. 7.punktu
atbilst personu statusam, kuras tiesīgas ierosināt publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, kā arī ir iesniegti
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visi Ministru kabineta 01.02.2011.noteikumu Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” noteiktie
dokumenti.
Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja
nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu. Pārdošana par brīvu cenu saskaņā ar Atsavināšanas likuma, 1.panta 7.punktu ir mantas pārdošana par
atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu, savukārt,  nosacītā cena saskaņā ar tā paša likuma 1.panta
6.punktu ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.  Atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 11.punkts nosaka,
ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemes gabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām
vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību 2007.gada
31.decembrī. 
Atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja
tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Tāpat no likuma
„Par pašvaldībām” 77.panta otrās un ceturtās daļas izriet, ka atsavināšanai nododams tikai tas pašvaldības īpašums, kas
nav nepieciešams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai un pašvaldības funkciju
izpildei. Likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.panta otrā rindkopa nosaka: ja zemes turpmākās
izmantošanas mērķis mērķis nav pretrunā ar pašvaldības teritorijas plānojumu, novada dome 20 dienu laikā dod
piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā. Piekrišana noformējama izziņas formā, kuru paraksta novada domes priekšsēdētājs.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu un 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.un
7.punktu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta pirmo daļu un ceturtās daļas 7.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu un piekto daļu, un Pārejas noteikumu 11.punktu, Likuma „Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 30.pantu, un, ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no Pašvaldības iestādēm par Īpašuma daļas
nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, un ir saņemta Cēsu novada domes priekšsēdētāja parakstīta izziņa par
piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, ievērojot pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.01.2015.
priekšlikumu (prot. Nr.2), Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 28.01.2015. priekšlikumu (prot. Nr.2) un
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.01.2015. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm –
par (M.Malcenieks, L.Krastiņa, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, I.Lāce, I.Suija-Markova, M.Niklass, I.Timermanis,
T.Jaunzemis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 4290 005 0038, „Atmodas”,
Vaives pag., Cēsu nov.,  ½ domājamo daļu (zeme, kadastra apzīmējums 4290 005 0038),  turpmāk – Īpašuma daļa,
pārdodot par brīvu cenu.
2.      Apstiprināt Īpašuma daļas nosacīto (brīvo) cenu 489,50 EUR (četri simti astoņdesmit deviņi euro un 50 centi),
bez PVN.
3.      Piedāvāt nekustamā īpašuma,  kadastra Nr. 4290 005 0038, „Atmodas”, Vaives pag., Cēsu nov., ½ domājamās
daļas (zeme, kadastra apzīmējums 4290 005 0038) un nekustamā īpašuma (piecas ēkas) īpašniekam XX, izmantot
pirmpirkuma tiesības uz Īpašuma daļu, nosūtot atsavināšanas paziņojumu.
4.      Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 

Lēmums Nr. 12 Par Vaives tautas nama pasākumu ieejas biļešu cenu noteikšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g apakšpunktu, un ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 15.01.2015. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(M.Malcenieks, L.Krastiņa, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, I.Lāce, I.Suija-Markova, M.Niklass, I.Timermanis,
T.Jaunzemis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noteikt ieejas biļešu cenas Vaives tautas nama rīkotajos pasākumos:
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1.1.Koncerti – no 1.00 EUR līdz 5.00 EUR;
1.2. Teātra izrādes – no 1.00 EUR līdz 7.00 EUR;
1.3. Bērniem paredzēti sarīkojumi, pašdarbības mākslas kolektīvu sarīkojumi, labdarības mērķiem veltītie sarīkojumi – no
0.50 EUR līdz 3.00 EUR;
1.4.Izklaides pasākumi – no 2.00 EUR līdz 7.00 EUR, t.sk. PVN.
2.      Katram konkrētam pasākumam biļetes cenu nosaka Vaives pagasta pārvaldes vadītājs, pamatojoties uz
nepieciešamo finansējumu ieguldījumu pasākumu organizēšanā (mākslinieku honorāri, tehniskā aprīkojuma īre un
apkalpošana, pasākuma vietas nodrošināšana, apkalpojošā personāla izmaksas, apsardze u.c.) pret plānotajiem
minimālajiem ieņēmumiem par pasākumu.
3.      Lēmuma izpildi organizēt Vaives pagasta pārvaldei.
 

Lēmums Nr. 13 Par grozījumiem 17.12.2013. Zemes nomas līgumā Nr.698/2013/2-7

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
         Cēsu novada pašvaldībā 07.01.2015. saņemts (reģ.Nr.7/43) XX, iesniegums ar lūgumu pagarināt nomā
nodotā zemes gabala Magoņu ielā 10, Cēsīs, Cēsu nov., būvatļaujas saņemšanas un būvprojekta izstrādes termiņu līdz
20.12.2015. Iesniegumā norādīts, ka nomas līgumā noteiktos izpildes termiņus nebija iespējams veikt finansiālu apstākļu
dēļ, bet uz šo brīdi ir veikts zemes gabala topogrāfiskais uzmērījums un uzsākta  būvprojekta izstrāde.   
       Pamatojoties uz Cēsu novada domes 31.10.2013. lēmumu Nr.453 „Par neapbūvēta zemes gabala Magoņu ielā 10,
Cēsīs, Cēsu nov., nomas tiesību izsoli” un 12.12.2013. lēmumu Nr.509 „Par neapbūvēta zemes gabala Magoņu ielā 10, Cēsīs,
Cēsu nov., nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu”, 17.12.2013. starp Cēsu novada pašvaldību (Iznomātājs) un XX
(Nomnieks) noslēgts Zemes nomas līgums Nr.698/2013/2-7, ar kuru Iznomātājs nodod Nomniekam un Nomnieks pieņem
no Iznomātāja nomā ar apbūves tiesībām zemes gabalu Magoņu ielā 10, Cēsīs, Cēsu nov., 2105 m² platībā. Zemes gabals
nodots nomā individuālajai dzīvojamai apbūvei. Saskaņā ar Līguma 4.1.punkta 4.1.1.apakšpunktu Nomniekam ne vēlāk kā
viena gada laikā pēc Līguma noslēgšanas (līdz 20.12.2014.) bija jāizstrādā un jāiesniedz Cēsu novada Būvvaldē
būvprojekts un jāsaņem būvatļauja.
Izskatot XX iesniegumu, ņemot vērā to, ka līdz 20.12.2014. ir veikts zemes gabala topogrāfiskais uzmērījums, pamatojoties
uz Zemes nomas līguma 4.2.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.01.2015.
priekšlikumu (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.01.2015. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, L.Krastiņa, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, I.Lāce, I.Suija-Markova,
M.Niklass, I.Timermanis, T.Jaunzemis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.      Pagarināt līdz 20.12.2015. nomā nodotā zemes gabala Magoņu ielā 10, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums
4201 004 0224) būvatļaujas saņemšanas un projektēšanas nosacījumu izpildes (būvprojekta izstrādes) termiņu.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot
grozījumus 17.12.2013. Zemes nomas līgumā Nr.698/2013/2-7.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
     Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses ( fiziska persona-pēc deklarētās dzīves vietas, juridiska persona-  pēc juridiskās adreses) vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada lēmums stājas spēkā no tā
paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā).
 

Lēmums Nr. 14 Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.174  „Par
degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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Lēmums Nr. 15 Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra saimniecisko
darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumu Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu, ievērojot Cēsu
novada pašvaldības nolikuma 16.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.01.2015. atzinumam
(prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, L.Krastiņa, M.Sestulis, G.Grosbergs,
A.Melbārdis, I.Lāce, I.Suija-Markova, M.Niklass, I.Timermanis, T.Jaunzemis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, E.Geruļskis,
A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2.      Lēmums stājas spēkā 01.01.2015.
3.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktoram.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 16 Par Cēsu novada domes 29.01.2015.saistošo noteikumu Nr.2 „Par
Cēsu novada pašvaldības 2015.gada budžetu” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.01.2015.
atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, L.Krastiņa, M.Sestulis,
A.Melbārdis, I.Lāce, I.Suija-Markova, M.Niklass, I.Timermanis, T.Jaunzemis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, E.Geruļskis,
A.Malkavs), pret – nav, atturas – 1 (deputāts G.Grosbergs), nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 29.01.2015. saistošos noteikumus Nr.2 “Par Cēsu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”
, saskaņā ar pielikumu.
 
 
 
 
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
 
29.01.2015.    
                                                                       
                           Nr.2
  Par Cēsu novada pašvaldības 2015.gada budžetu  
 
Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantiu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem “16. un 17.pantu  
 
 
1.    Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2015.gadam  18 291 497 euro  apmērā saskaņā
ar pielikumu Nr.1.
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2.     Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2015.gadam 21 140 097 euro  apmērā saskaņā
ar pielikumu Nr.1.
 
3.   Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus 524 014 euro apmērā un izdevumus 829 891
euro apmērā  saskaņā ar pielikumu Nr.2.
 
4.    Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.3.
 
5.    Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2015.gada budžetu.
 
6.      Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju uz rīkojuma pamata veikt naudas
līdzekļu noguldījumus Latvijas bankās.
 
7.      Noteikt, ka laikposmā starp Cēsu novada pašvaldības budžeta grozījumiem Cēsu novada domes priekšsēdētājs
uz rīkojuma pamata var veikt vispārējas nozīmes izdevumu pārdali par pieprasījumiem līdz 1500 euro, visus piešķīrumus
iekļaujot kārtējos attiecīgā gada pašvaldības budžeta grozījumos, kurus pieņem Cēsu novada dome.
 
8.      Noteikt, ka tikai Cēsu novada dome tiesīga lemt par līdzekļu piešķiršanu no 2015.gada budžetā plānotajiem
vispārējas nozīmes izdevumi līdzekļiem par summu, kas pārsniedz 1500 euro.
 
9.      Noteikt, ka pašvaldības atbalsta apmērs, atbilstoši pielikumā Nr.13 noteiktām vidējām izmaksām,  par
pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātajā pirmsskolas izglītības iestādei stājas spēkā ar nākamo mēnesī pēc
budžeta apstiprināšanas.
 
10.  Noteikt, ka nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem sociālajiem pabalstiem uz citiem izdevumiem.
 
11.  Noteikt, ka budžeta izpildītājiem jānodrošina likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likums”, „Izglītības likums”, Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”
nosacījumi.
 
12.  Noteikt, ka tāmi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 2015.gadā sagatavo par faktiski saņemto un gada
sākumā atlikumos esošo līdzekļu apjomu.
 
13.  Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji apstiprina iestāžu un nodaļu ieņēmumu un izdevumu tāmes.
 
14.  Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un
lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajai
programmai, pasākumam tāmē apstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskām un
funkcionālām kategorijām.
 
15.  Noteikt, ka galvenajiem budžeta izpildītājiem ir tiesības, nemainot saistošajos noteikumos apstiprinātās apropriācijas
sadalījumu, izdarīt ieņēmumu un izdevumu tāmē izmaiņas (mainīt tāmē apstiprināto līdzekļu izlietojumu – novirzīt
līdzekļus no  viena izdevumu posteņa  uz citu) , ja šīs izmaiņas:
15.1. nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu izlietojumu;
15.2. nerada valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, komunālo maksājumu un citus iestādes saistību parādus;
15.3. apropriācijas pārdale atlīdzības palielināšanai, nerada iestādei atlīdzības un kopējo izdevumu apjoma palielināšanos
nākamajos periodos.
 
16.  Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī
speciālā budžeta ieņēmumus ( bez ziedojumiem un dāvinājumiem) , kas pārsniedz pašvaldības noteikto apjomu , ar
Finanšu komitejas atzinumu var novirzīt budžetā paredzētās programmas izdevumu papildu finansēšanai pēc budžeta
grozījumu apstiprināšanas Cēsu novada domē.
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17.  Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības nodaļu un iestāžu vadītāji organizējot nodaļas un iestādes uzdevumu izpildi ir
atbildīgi par iepirkuma procedūras ievērošanu atbilstoši likumam ”Publisko iepirkumu likums”.
 
18.  Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības finanšu nodaļa var atvērt pašvaldības budžeta asignējumu, nepārsniedzot
saimnieciskā gada budžetā paredzētās summas, proporcionāli Cēsu novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei.
 
19.  Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības finanšu nodaļa, budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā, var finansēt
pašvaldības budžeta iestādes proporcionāli pamatbudžeta ieņēmumu izpildei.
 
Pielikums - budžets
Pielikums – Saistības
 
 

Lēmums Nr. 17 Par projekta „Man kabatā zili zaļi brīnumi” iesniegšanu

Ziņo: T.Jaunzemis,  Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs
 
Lai nodrošinātu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu skolēnu brīvdienās vasarā, veicinot katra skolēna izaugsmi un pilsonisko
izglītību, sekmējot skolēnu pašiniciatīvu un vēlmi iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola
sagatavojusi projektu „Man kabatā zili zaļi brīnumi” iesniegšanai Latvijas Vides aizsardzības fondā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, I.Lāce, I.Suija-Markova, M.Niklass, I.Timermanis, T.Jaunzemis,
A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Atbalstīt Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas projektu „Man kabatā zili zaļi brīnumi” iesniegšanu Latvijas Vides1.
aizsardzības fondā, nepārsniedzot projekta kopējo finansējums 6000 EUR, paredzot līdzfinansējumu 25% apmērā,
kas tiek segts no Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas 2015.gada  budžeta.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.2.

 

Lēmums Nr. 18 Par telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas pārrēķinu

Ziņo: S.Capare, SIA “Vidzemes koncertzāle” finanšu direktore
 
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no diviem zemes gabaliem un vienas ēkas, Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu
nov., kadastra numurs 4201 005 1502, reģistrētas Cēsu rajona tiesa Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 1000 0013 2773 (lēmuma datums 22.10.2013. – pilns īpašuma sastāvs) Cēsu novada pašvaldībai, turpmāk –
Pašvaldība.
31.03.2014. starp Pašvaldību un SIA „Vidzemes koncertzāle” noslēgts Pārvaldīšanas līgums Nr. 169/2014/2-20.2 saskaņā ar
kuru Cēsu novada pašvaldības nekustamais īpašums Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1502 tiek
nodots pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”.
01.04.2014. starp Pašvaldību un SIA „Vidzemes koncertzāle” noslēgts Deleģēšanas līgums Nr. 175/2014/2-20.1, ar kuru
noteikts, ka SIA „Vidzemes koncertzāle” nodrošina Cēsu novada amatiermākslas kolektīviem telpas ēkā Raunas ielā 12,
Cēsīs, Cēsu nov., mēģinājumiem, koncertiem un izrādēm.
Ievērojot SIA „Vidzemes koncertzāle” 14.05.2014 iesniegumu ( reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 14.05.2014. ar Nr.
8/1688), likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1  trešo daļu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 54. līdz 59.punktiem, 01.04.2014. Deleģēšanas līguma Nr.175/2014/2-20.1 punktu 2.6., Cēsu novada domes
saistošos noteikumus Nr.2 „Par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžetu” (prot.Nr.1, 58.p.), 15.05.2014. tika pieņemt
lēmums Nr.228 “Par telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 21.p.).

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/pasvaldibas_budzets_2015.gadam.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/saistibas_16.pdf
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Tāpat arī, pamatojoties uz Cēsu novada domes 27.03.2014. lēmumu Nr.164 “Par telpu grupas (izglītības iestāde), kadastra
apzīmējums 4201 005 1502 001 020, Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā” (protokols Nr.4, 15.punkts),
SIA “Vidzemes koncertzāle” 2014.gada 17.aprīlī noslēdza nomas līgumu Nr. 4-9/2 ar Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolu.
Pamatojoties uz SIA “Vidzemes koncertzāle” veikto pašizmaksas aprēķinu telpām Vidzemes koncertzālē “Cēsis” Raunas
ielā 12 (aprēķins pielikumā Nr.1 un Nr.2), ņemot vērā faktiskās 2014.gada ēkas Raunas ielā 12, Cēsīs uzturēšanas izmaksas,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, I.Lāce, I.Suija-
Markova, M.Niklass, I.Timermanis, T.Jaunzemis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Malkavs), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 

Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pārmaksu EUR 2 989.62 apmērā par amatiermākslas kolektīviem lietošanā1.
nodoto telpu Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1502 izmantošanu 2014.gadā;
Apstiprināt Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai lietošanā par maksu – nomā, nodoto mēbelētu un ar2.
inženiertehnoloģisko infrastruktūru aprīkotu telpu grupu, kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001 020,  ar adresi
Raunas iela 12-2, Cēsis, Cēsu nov., 1168,4 m2 platībā, kopējas izmaksas 2014.gadā EUR 34 267.26 un pamatlīdzekļu
nolietojumu EUR 13 123.06;
Apstiprināt pašvaldības aģentūras “Cēsu kultūras un tūrisma centrs” parādu EUR 861.66 apmērā bez PVN par3.
telpu izmantošanu Raunas ielā 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1502 – nedzīvojamas biroja telpas Nr. 85
ēkas 5.stāvā 2014.gadā;
Atļaut SIA “Vidzemes koncertzāle” saņemto pārmaksu un pamatlīdzekļu nolietojumu kopā EUR 16 112.68 apmērā4.
atmaksāt 2015.gadā – dzēšot katru mēnesi 1/12 daļu, t.i. EUR 1 342.72;
Atļaut SIA “Vidzemes koncertzāle” piestādīt rēķinu pašvaldības aģentūrai “Cēsu kultūras un tūrisma centrs” par5.
parādu EUR 861.66 apmērā 2015.gadā  - katru mēnesi par 1/12 daļu, t.i. EUR 71.81;
Uzdot pašvaldības aģentūrai “Cēsu kultūras un tūrisma centrs” veikt samaksu par telpu izmantošanu,6.
pamatojoties uz SIA “Vidzemes koncertzāle” izrakstītu rēķinu.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.7.

 
pielikums
 

Lēmums Nr. 19 Par telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas
apstiprināšanu

Ziņo: S.Capare, SIA “Vidzemes koncertzāle” finanšu direktore
 
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no diviem zemes gabaliem un vienas ēkas, Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu
nov., kadastra numurs 4201 005 1502, reģistrētas Cēsu rajona tiesa Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 1000 0013 2773 (lēmuma datums 22.10.2013. – pilns īpašuma sastāvs) Cēsu novada pašvaldībai, turpmāk –
Pašvaldība.
31.03.2014. starp Pašvaldību un SIA „Vidzemes koncertzāle” noslēgts Pārvaldīšanas līgums Nr. 169/2014/2-20.2 saskaņā ar
kuru Cēsu novada pašvaldības nekustamais īpašums Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1502 tiek
nodots pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”.
01.04.2014. starp Pašvaldību un SIA „Vidzemes koncertzāle” noslēgts Deleģēšanas līgums Nr. 175/2014/2-20.1, ar kuru
noteikts, ka SIA „Vidzemes koncertzāle” nodrošina Cēsu novada amatiermākslas kolektīviem telpas ēkā Raunas ielā 12,
Cēsīs, Cēsu nov., mēģinājumiem, koncertiem un izrādēm.
            Ievērojot SIA „Vidzemes koncertzāle” 27.01.2015. dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr.10, punkts
2.), likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1  trešo daļu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 54. līdz 59.punktiem, 01.04.2014. Deleģēšanas līguma Nr.175/2014/2-20.1 punktu 2.6. un Cēsu novada
domes saistošos noteikumus Nr.2 „Par Cēsu novada pašvaldības 2015.gada budžetu” (prot.Nr.1, 16.p.), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Melbārdis, I.Lāce, I.Suija-Markova, M.Niklass, I.Timermanis,

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/pielikums_lem.nr.18.pdf
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T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – 4 (G.Grosbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, A.Malkavs), nolemj:
 
1.      Atcelt Cēsu novada domes 15.05.2014. lēmumu Nr.228 Par telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas
apstiprināšanu (15.05.2014. sēdes protokols Nr.6, 21.p.)

Apstiprināt amatiermākslas kolektīviem lietošanā nodoto telpu Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 42011.
005 1502 uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksu:

2.1.EUR 5.79 (mēnesī par vienu kvadrātmetru) par telpu Nr.118 (85.4 m2), Nr.116 (38.2 m2), Nr.111 (39.8 m2), Nr.117 (2.6 m2),
Nr.2 (31.1 m2), Nr.106 (49.2 m2), Nr.4 (51.5 m2), Nr.45 (107.8 m2), turpmāk viss kopā – Telpas pastāvīgā lietošanā (telpu
Nr. un telpu platība saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu). Plānoto izmaksu aprēķins pielikumā Nr.1;
2.2.EUR 110.93 (stundā) par telpu Nr.35 (Lielā zāle) izmantošanu. Izmaksu aprēķins pielikumā Nr.2;
2.3.EUR 23.86 (stundā) par telpu Nr.1 telpu grupā Nr.4 (Izstāžu zāle) izmantošanu, Izmaksu aprēķins pielikumā Nr.2.
3.      Apstiprināt nomas maksu par telpām Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1502 –
nedzīvojamas biroja telpas Nr. 85 ēkas 5.stāvā ar kopējo platību 120.1 m2 EUR 3.96 (mēnesī par vienu kvadrātmetru), bez
PVN. Plānoto izmaksu aprēķins pielikumā Nr.1. Papildus tam tiek apmaksāti komunālie pakalpojumi (centrālapkure,
elektroenerģija, ūdens un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, interneta pieslēgums).
4.      Uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksa un nomas maksa stājas spēkā ar 01.01.2015.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.
 
pielikums
 

Lēmums Nr. 20 Grozījumi 09.10.2014. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 406
“Grozījumi 26.06.2014. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 290 Par SIA “Vidzemes
koncertzāle”  telpu un aprīkojuma nomas maksas noteikumu un biļešu cenu
politikas apstiprināšanu”

Ziņo: S.Capare, SIA “Vidzemes koncertzāle” finanšu direktore
 
Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta,
likumu ”Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem”, SIA “Vidzemes koncertzāle” 2015.gada 27.janvāra Dalībnieku sapulces protokolu Nr. 10,  Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Melbārdis, I.Lāce, I.Suija-Markova, M.Niklass,
I.Timermanis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – 4 (G.Grosbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis,
A.Malkavs), nolemj:
 

Apstiprināt Grozījumus SIA "Vidzemes koncertzāle" telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas1.
noteikumos saskaņā ar pielikumu.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.2.

 
pielikums
 

Lēmums Nr. 21 Par Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktoru

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā 21.07.2014. tika saņemts Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktores I.Eglītes uzteikums, kurā
norādīts, ka darba tiesiskās attiecības vēlas izbeigt 23.12.2014.

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/pielikums_lem.nr.19.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/pielikums_lem.nr.20.pdf
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Ar Cēsu novada domes 10.10.2013. lēmumu Nr. 413 „Par komisijas izveidošanu” izveidotā Cēsu novada pašvaldības iestāžu
vadītāju un izpilddirektora vērtēšanas komisija, ievērojot Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumus Nr. 496 „Kārtība un
vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību
izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei”, 2014.gada novembrī izsludināja atklātu konkursu uz  Cēsu
pilsētas Pastariņa sākumskolas direktora amatu.
Pamatojoties uz komisijas Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju vai izpilddirektora vērtēšanai 15.01.2014. atzinumu
(prot.Nr. 2), no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 27.01.2015. saņemto izziņu, Izglītības un zinātnes ministrijas
28.01.2015. atbildi par kandidāta saskaņošanu, pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.apakšpunktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, I.Lāce, I.Suija-Markova, M.Niklass, I.Timermanis, T.Jaunzemis,
A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Ar 02.02.2015. iecelt iestādes „Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola” direktora amatā Ravitu Blaževicu.
2.      Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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