
1. no 12

2015.gada 2.aprīļa protokols Nr.4



2. no 12

Satura rādītājs

Lēmums Nr. 76 Par detālplānojuma Pirtsupītes gravai Cēsīs no Satekles ielas līdz Mazai
Lenču ielai projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 3 .............. 
Lēmums Nr. 77 Par Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmuma Nr.414 „Par zemes gabala
Stacijas laukums 2, Cēsīs, Cēsu nov., nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu un zemes
nomas līguma Nr.487/2012/2-7 izbeigšanu pirms termiņa. 3 ....................................................... 
Lēmums Nr. 78 Par zemes ierīcības darbu veikšanu detālplānojuma Jurģu ielā 20, Cēsīs,
Cēsu nov. teritorijā 4 ........................................................................................................................... 
Lēmums Nr. 79 Par automašīnas VOLKSWAGEN TRANSPORTER izsoles rezultātu
apstiprināšanu 4 .................................................................................................................................. 
Lēmums Nr. 80 Par Cēsu novada pašvaldībai dividendēs izmaksājamo Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” peļņas daļu 5 .......................................................................... 
Lēmums Nr. 81 Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Vidzemes koncertzāle”
peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2014.gadā 6 ................................................ 
Lēmums Nr. 82 Par biroja telpas 1.stāvā, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā,
kadastra apzīmējums 42010052004001, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  ... 
6
Lēmums Nr. 83 Par nekustamo īpašumu Zaļā iela 14, Cēsis, Cēsu nov. un Kanāla iela 12,
Cēsis, Cēsu nov. maiņu pret nekustamo īpašumu Zaļā iela 2, Cēsis, Cēsu nov. 7 .................... 
Lēmums Nr. 84 Par ilgtermiņa aizņēmumu Cēsu pilsētas pamatskolas telpu atjaunošanai

8 .............................................................................................................................................................. 
Lēmums Nr. 85 Par Cēsu novada domes 02.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 4 „Par ielu
tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā” apstiprināšanu 9 ............. 
Lēmums Nr. 86 Par sabiedrisko kārtību Vaives pagasta Krīvu ciemā 9 ..................................... 
Lēmums Nr. 87 Par dalības maksu p/a „ Sociālais dienests” organizētajos kvalifikācijas
paaugstināšanas kursos 10 ................................................................................................................ 
Lēmums Nr. 88 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas attīstības un investīciju stratēģijas 
2015. – 2020. gadam apstiprināšanu 10 .......................................................................................... 
Lēmums Nr. 89 Grozījumi Cēsu novada domes  14.03.2013. lēmumā Nr. 108 “Par Vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisiju” 11 ... 
Lēmums Nr. 90 Par grozījumiem Cēsu novada domes  11.12.2014. lēmumā Nr. 474 „Par
telpu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā” (prot. Nr.17, 25.p.) 11 ............................................ 



3. no 12

Lēmums Nr. 76 Par detālplānojuma Pirtsupītes gravai Cēsīs no Satekles ielas līdz
Mazai Lenču ielai projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai

Ziņo: detālplānojuma izstrādes vadītāja Z.Jēkabsone
 
Izskatot Cēsu novada pašvaldības izstrādāto detālplānojuma Pirtsupītes gravai Cēsīs no Satekles ielas līdz Mazai Lenču
ielai projektu, pamatojoties uz Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 108.1.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas
17.03.2015. priekšlikumu (prot.Nr.11) un Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 19.03.2015.
atzinumu (prot. Nr.4), Cēsu novada dome ar 14 balsīm “par” (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E. Geruļskis,
T.Jaunzemis), “pret”- nav; : atturas”- nav,  nolemj:
 

Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no institūcijām detālplānojuma Pirtsupītes gravai Cēsīs1.
no Satekles ielas līdz Mazai Lenču ielai projektu.
Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiku noteikt no 08.04.2015. līdz 29.04.2015.2.
Noteikt, ka ar detālplānojuma projekta materiāliem izdrukas veidā publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties3.
Cēsu novada pašvaldības telpās Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., un Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., publiskās
apspriešanas pasākums notiks 20.04.2015. plkst.1700 Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.

 
 

Lēmums Nr. 77 Par Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmuma Nr.414 „Par zemes
gabala Stacijas laukums 2, Cēsīs, Cēsu nov., nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu
un zemes nomas līguma Nr.487/2012/2-7 izbeigšanu pirms termiņa.

Ziņo:  A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas vadītājs
 
       Cēsu novada pašvaldības rīcībā ir informācija no Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodaļas, ka pamatojoties uz
19.09.2014. Ogres rajona tiesas tiesneša lēmumu lietā Nr.C24162814, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu – ēku
Stacijas laukumā 2, Cēsīs, Cēsu nov., 09.02.2015. nostiprinātas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Corporate Technologies
Ltd., SIA, reģistrācijas Nr.40103599383, vārda (nodalījuma Nr.198A).
       Pamatojoties uz Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumu Nr.414 „Par zemes gabala Stacijas laukums 2, Cēsīs,
Cēsu nov., nomu” (prot.Nr.15, 8.punkts), starp Cēsu novada pašvaldību kā Iznomātāju un „PLUS PUNKTS”, SIA, kā
Nomnieku 20.09.2012. noslēgts Zemes nomas līgums Nr.487/2012/2-7 par ēkai Stacijas laukumā 2, Cēsīs, piesaistīto zemes
gabala Stacijas laukums, Cēsīs, Cēsu nov., daļu 60 m² platībā. Saskaņā ar Līguma 2.1.punktu zemes gabals nodots nomā
līdz 19.09.2017.
   Ar Ogres rajona tiesas 23.10.2013. nolēmumu (dokuments Nr.C24164713) ierosināts „PLUS PUNKTS”, SIA,
maksātnespējas process. 25.10.2013. maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka „PLUS PUNKTS”, SIA,
maksātnespējas procesa pasludināšanu un par maksātnespējas procesa administratoru ir iecelta sertificēta
administratore XX. Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 64. panta pirmās daļas 1.punktu pēc juridiskās personas
maksātnespējas procesa pasludināšanas administratoram ir visas normatīvajos aktos, parādnieka statūtos vai līgumos
paredzētās pārvaldes institūciju tiesības, pienākumi un atbildība.
  Ievērojot iepriekš minēto, vadoties no Civillikuma 1864. un 1865.panta, kas nosaka Atcēlēja līguma pamatnoteikumus,
pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
4.punktu, Zemes nomas līguma Nr.487/2012/2-7 6.3.1.punktu, Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības
komitejas 19.03.2015. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome ar 14 balsīm “par” (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-
Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis,
E. Geruļskis, T.Jaunzemis), “pret”- nav; : atturas”- nav,  nolemj:
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1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumu Nr.414 „Par zemes gabala Stacijas laukums
2, Cēsīs, Cēsu nov., nomu” (prot.Nr.15, 8.punkts).
2.      Ar 09.02.2015. izbeigt pirms termiņa Zemes nomas līgumu Nr.487/2012/2-7, kas 20.09.2012. noslēgts starp Cēsu
novada pašvaldību un „PLUS PUNKTS”, SIA, reģistrācijas Nr.40003302699, par ēkai Stacijas laukumā 2, Cēsīs, Cēsu nov.,
piesaistīto zemes gabala Stacijas laukums, Cēsīs, Cēsu nov., daļu 60 m² platībā.
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai  sagatavot
Atcēlēja līgumu.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 

Lēmums Nr. 78 Par zemes ierīcības darbu veikšanu detālplānojuma Jurģu ielā 20,
Cēsīs, Cēsu nov. teritorijā

Ziņo: M.Malcenieks, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
 
Nekustamajam īpašumam Jurģu ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov., ar Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. saistošajiem noteikumiem
Nr.3 “Detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” ir apstiprināts
detālplānojums, kurš 24.09.2009. pārapstiprināts ar Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.12 “Detālplānojuma
zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Detālplānojums, cita starpā, paredz
18 jaunu nekustamo īpašumu izveidi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu un 21. panta 27.punktu, kā arī Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 12. panta trešo daļu un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijas 31.03.2015. priekšlikumu (prot. Nr.13), ievērojot to, ka līdz šim atbilstoši detālplānojuma risinājumiem ir veikti
zemes ierīcības darbi, kuru rezultātā ir izveidoti jauni nekustamie īpašumi Ieriķu ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201
008 0950), Ieriķu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 008 0949), Ieriķu ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201
008 0946), Ieriķu ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 008 0947), Jurģu ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201
008 0945), Jurģu ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 008 0948), un zemes ierīcības darbu veikšana pa posmiem
negatīvi neietekmē teritorijas plānoto attīstību, Cēsu novada dome ar 14 balsīm “par” (J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa,
A.Melbārdis, E. Geruļskis, T.Jaunzemis), “pret”- nav; : atturas”- nav,  nolemj:
 
Atļaut nekustamā īpašuma Jurģu ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov. detālplānojumā paredzēto zemes ierīcības darbu īstenošanu –
jaunu detālplānojumā paredzēto nekustamo īpašumu izveidi veikt pa posmiem, t.i., veikt ar detālplānojumu noteikto
jaunizveidojamo zemes gabalu atdalīšanu pakāpeniski.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas
spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 

Lēmums Nr. 79 Par automašīnas VOLKSWAGEN TRANSPORTER izsoles
rezultātu apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
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Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumu Nr. 54 „Par automašīnas VOLKSWAGEN
TRANSPORTER nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 2, 33.p.) atsavināšanai nodeva
automašīnu VOLKSWAGEN TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs EZ 9380, šasijas Nr. WV2ZZZ7OZNH150469, 
turpmāk tekstā – Transportlīdzeklis. 
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli reģistrējās un tajā piedalījās divi pretendenti: XX, un XX. XX nosolīja
Transportlīdzekli par pēdējo augstāko cenu 440,00 EUR (četri simti četrdesmit euro, 00 centi), bez PVN.  Pašvaldības
mantas atsavināšanas un izsoles komisija 12.03.2015. (protokols Nr.5) apstiprināja izsoles rezultātus.
XX savu piedāvāto augstāko cenu par Transportlīdzekli, ko veido starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu
(40,00 EUR (četrdesmit euro 00 centi)), ir samaksājis, ieskaitot 492,40 EUR (četri simti deviņdesmit divi euro, 40 centi),
t.sk., PVN 21%,  Cēsu novada pašvaldības kontā LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, AS SEB banka, kods UNLALV2X.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas
12.03.2015. priekšlikumu (protokols Nr. 5), Cēsu novada dome ar 14 balsīm “par” (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-
Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis,
E. Geruļskis, T.Jaunzemis), “pret”- nav; “atturas”- nav,  nolemj:
 
1.      Apstiprināt automašīnas VOLKSWAGEN TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs EZ 9380, šasijas Nr.
WV2ZZZ7OZNH150469, turpmāk tekstā – Transportlīdzeklis, 12.03.2015. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem
Transportlīdzekli nosolīja XX par 440,00 EUR (četri simti četrdesmit euro, 00 centi),  bez PVN. 
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot
atbilstošu Transportlīdzekļa pirkuma līgumu.
3.      Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot Nodošanas – pieņemšanas aktu un pēc pirkuma līguma
abpusējas parakstīšanas Cēsu novada Pašvaldības policijai nodot Transportlīdzekli XX.
4.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 80 Par Cēsu novada pašvaldībai dividendēs izmaksājamo
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” peļņas daļu

Ziņo: J.Rozenbergs, kapitāla daļu turētāja pārstāvis Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
       Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta 1.daļas otro
punktu un Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmuma Nr. 439 „Par peļņas daļas noteikšanu un ieskaitīšanu pašvaldības
budžetā” 4.2. punktu, lai nodrošinātu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” konkurētspējas saglabāšanu un
ilgspējīgu attīstību, izdarot ieguldījumus jaunu pamatlīdzekļu izveidošanā, iegādē, esošo pamatlīdzekļu remontā un
gatavotos jauna investīciju plāna uzsākšanai, Cēsu novada domes  26.03.2015. Finanšu komitejas atzinumu ( prot. Nr. 4),
Cēsu novada dome ar 14 balsīm “par” (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs,
M.Sestulis, A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E. Geruļskis, T.Jaunzemis), “pret”- nav; :
atturas”- nav,  nolemj:
 
            Noteikt, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” nav jāmaksā dividendes no tīrās peļņas 
par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2014.gadā.
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Lēmums Nr. 81 Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Vidzemes
koncertzāle” peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2014.gadā

Ziņo: J.Rozenbergs, kapitāla daļu turētāja pārstāvis Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmuma Nr. 439 „ Par peļņas daļas noteikšanu un ieskaitīšanu pašvaldības budžetā”
1.punktā noteikts, ka Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrībām ir pienākums ieskaitīt pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumos maksājumu par pašvaldības kapitāla izmatošanu 10 procentu apmērā no rīcībā palikušās tīrās peļņas.
2015. gada 9.marta SIA “Vidzemes koncertzāle” (turpmāk – Koncertzāle) dalībnieku sapulcē (protokols Nr.11) apstiprināja
Koncertzāles pārskatu par 2014.gadu ar peļņu 380 EUR –dividendēs izmaksājamā peļņas daļa ir 38 EUR.
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 56. panta otro un trešo daļu un Cēsu
novada domes 20.09.2012. lēmuma Nr. 439 „ Par peļņas daļas noteikšanu un ieskaitīšanu pašvaldības budžetā”
4.2.punktu, lai nodrošinātu Koncertzāles konkurētspējas saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, veicot 2015.gadā
ieguldījumu profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai nepieciešamajās iekārtās un aprīkojumā, kas nodrošinātu
arvien kvalitatīvākus sniegtos pakalpojumus – prožektora Rama 7°-50° Standard Fresnel iegādi, ievērojot Cēsu novada
domes 26.03.2015.Finanšu komitejas atzinumu ( Prot. Nr.4),Cēsu novada dome ar 14 balsīm “par” (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Timermanis,
L.Krastiņa, A.Melbārdis, E. Geruļskis, T.Jaunzemis), “pret”- nav; : atturas”- nav,  nolemj:
 
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vidzemes koncertzāle” nav jāmaksā pašvaldībai dividendes no tīrās peļņas pa 2014.
gadu par pašvaldības kapitāla izmantošanu.
 
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 82 Par biroja telpas 1.stāvā, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā,
kadastra apzīmējums 42010052004001, nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu

Ziņo: J.Markovs, p/a Cēsu Kultūras un tūrisma centrs direktors
 
Pamatojoties uz 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” 47.punktu, kā arī
biroja telpas 5,8 m2 platībā, kadastra apzīmējums 42010052004001, 1.stāvā, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā,
nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti ar Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumu Nr.44 „Par biroja telpas 1.stāvā,
Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, iznomāšanu” (prot. Nr.2, 23.p.) 7.3. punktu, Cēsu novada domes  26.03.2015.
Finanšu komitejas atzinumu ( prot. Nr. 4), Cēsu novada dome ar 14 balsīm “par” (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-
Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis,
E. Geruļskis, T.Jaunzemis), “pret”- nav; : atturas”- nav,  nolemj:
 
Apstiprināt biroja telpas 5,8 m2 platībā, kadastra apzīmējums 42010052004001, 1.stāvā, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu
novadā, nomas tiesību izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nomas tiesības ieguva sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „Fine Young Urbanists”, reģistrācijas Nr.40103643111, juridiskā adrese Anniņmuižas bulvāris 82-84, Rīga, nosolot
nomas maksu 2,00 EUR (divi euro) par nomas objekta 1 m2 mēnesī.
 
 



7. no 12

Lēmums Nr. 83 Par nekustamo īpašumu Zaļā iela 14, Cēsis, Cēsu nov. un Kanāla
iela 12, Cēsis, Cēsu nov. maiņu pret nekustamo īpašumu Zaļā iela 2, Cēsis, Cēsu
nov.

Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 29.08.2013. sēdes lēmumu Nr. 329 „Par detālplānojuma Pirtsupītes gravai Cēsīs no
Satekles ielas līdz Mazai Lenču ielai izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 15, 10.p.), ir
uzsākta detālplānojuma, kurā iekļauts uzdevums – izskatīt iespēju izveidot autostāvvietas pilsētas centra apmeklētāju
vajadzībām, arī autobusiem un kemperiem, izstrāde minētajai teritorijai, kura ietver arī Cēsu novada pašvaldībai, turpmāk
– Pašvaldība, nepiederošu zemes gabalu Zaļā iela 2, Cēsis, Cēsu nov.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no zemes gabala 4700 m2 platībā, kadastra Nr. 4201 006 0204, Zaļā
iela 2, Cēsis, Cēsu nov., nostiprinātas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 1000 0000 0991 XX, lēmuma datums 09.03.2006. Saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumu (saistošie noteikumi
Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” apstiprināti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. sēdes lēmumu Nr. 195 (prot.
Nr.8, 19.p.)), zemes gabals Zaļā iela 2, Cēsis, Cēsu nov. atrodas zemes izmantošanas veidu zonā „jauktas apbūves
teritorijas”, kurā atļauta autostāvvietu būvniecība. Uz minētā zemes gabala atrodas patvaļīgi izveidojies (neizbūvēts)
autostāvlaukums, kuru regulāri izmanto Pils parka apmeklētāji.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no zemes vienības 3515 m2 platībā, kadastra apzīmējums 4201 006
0024, Zaļā iela 14, Cēsis, Cēsu nov.,  nostiprinātas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0012 7368 Cēsu novada pašvaldībai, reģistrācijas kods 90000031048, lēmuma
datums 28.11.2014.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no zemes vienības 2593 m2 platībā, kadastra apzīmējums 4201 006
0022, Kanāla iela 12, Cēsis, Cēsu nov.,  nostiprinātas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0012 7113 Cēsu novada pašvaldībai, reģistrācijas kods 90000031048, lēmuma
datums 28.11.2014.
Saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumu zemes vienības Zaļā iela 14, Cēsis, Cēsu nov. un Kanāla iela 12, Cēsis, Cēsu
nov. paredzētas mazstāvu dzīvojamai apbūvei.
Ievērojot, ka mazstāvu (vienģimenes, rindu, nelielu daudzdzīvokļu māju) dzīvojamās apbūves būvniecība nav pašvaldības
funkcija, un to, ka Pašvaldības īpašumā esoša objekta – Pils parks (Palasta iela 24, Cēsis, Cēsu nov.) nodrošināšanai ar
autostāvvietām nepieciešama papildus platība tiešā Pils parka tuvumā, optimāls risinājums ir iegūt Pašvaldības īpašumā
nekustamo īpašumu Zaļā iela 2, Cēsis, Cēsu nov. maiņas ceļā pret nekustamajiem īpašumiem Zaļā iela 14, Cēsis, Cēsu nov.
un Kanāla iela 12, Cēsis, Cēsu nov.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 6.punktu, 8. panta sesto daļu un 38. panta otro daļu,
Pašvaldība saņēmusi auditorfirmas „Invest Rīga’ Cēsis” vērtējumu, saskaņā ar kuru:
- nekustamā īpašuma Zaļā iela 2, Cēsis, Cēsu nov. visticamākā tirgus vērtība (nosacītā cena) ir 38 400 EUR (trīsdesmit
astoņi tūkstoši četri simti euro, 00 centi);
- nekustamā īpašuma Zaļā iela 14, Cēsis, Cēsu nov. visticamākā tirgus vērtība (nosacītā cena)  ir 19 600 EUR
(deviņpadsmit tūkstoši seši simti euro, 00 centi);
- nekustamā īpašuma Kanāla iela 12, Cēsis, Cēsu nov. visticamākā tirgus vērtība (nosacītā cena)   ir 17 700 EUR
(septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi).
Starpība starp nekustamā īpašuma Zaļā iela 2, Cēsis, Cēsu nov. nosacīto cenu un nekustamo īpašumu Zaļā iela 14, Cēsis,
Cēsu nov. un Kanāla iela 12, Cēsis, Cēsu nov. nosacītās cenas summu nepārsniedz 20 procentus.
Pašvaldībā saņemts XX 10.03.2015. iesniegums (reģistrēts 10.03.2015. ar Nr. 7/830), saskaņā ar kuru iesniedzējs apstiprina
piekrišanu mainīt savā īpašumā esošu nekustamo īpašumu Zaļā iela 2, Cēsis, Cēsu nov. pret Pašvaldībai piederošiem
nekustamajiem īpašumiem  Zaļā iela 14, Cēsis, Cēsu nov. un Kanāla iela 12, Cēsis, Cēsu nov., ar nosacījumu, ka saskaņā ar
auditorfirmas „Invest Rīga’ Cēsis” novērtējumu, nosacītās cenas starpība, kas sastāda 1 100 EUR (viens tūkstotis viens
simts euro, 00 centi) izmaksājama viņam pie maiņas līguma parakstīšanas.
 
Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām”  15.panta pirmās daļas 2.punktā /gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,... un uzturēšana u.c./ noteikto pašvaldību autonomo
funkciju izpildi un Cēsu novada domes 29.08.2013. sēdes lēmuma Nr. 329 „Par detālplānojuma Pirtsupītes gravai Cēsīs no
Satekles ielas līdz Mazai Lenču ielai izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 15, 10.p.) izpildi,
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pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 38.panta pirmo, otro un trešo daļu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas 17.03.2015. sēdes priekšlikumu (prot. Nr.11), Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijas 19.03.2015. priekšlikumu (protokols Nr. 7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 26.03.2015. atzinumu (prot.
Nr. 4), Cēsu novada dome ar 14 balsīm “par” (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs,
U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E. Geruļskis, T.Jaunzemis), “pret”-
nav; : atturas”- nav,  nolemj:
 
1.      Mainīt Cēsu novada pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus: Zaļā iela 14, Cēsis, Cēsu nov., zemes vienība,
kadastra apzīmējums 4201 006 0024, platība 3515 m2 un Kanāla iela 12, Cēsis, Cēsu nov., zemes vienība, kadastra
apzīmējums 4201 006 0022, platība 2593 m2 pret XX piederošu nekustamo īpašumu  Zaļā iela 2, Cēsis, Cēsu nov., zemes
gabals, kadastra Nr. 4201 006 0204, platība 4700 m2.
2.      Apstiprināt nekustamā īpašuma Zaļā iela 14, Cēsis, Cēsu nov.  nosacīto cenu 19 600 EUR (deviņpadsmit
tūkstoši seši simti euro, 00 centi).
3.      Apstiprināt nekustamā īpašuma Kanāla iela 12, Cēsis, Cēsu nov. nosacīto cenu 17 700 EUR (septiņpadsmit
tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi).
4.      Apstiprināt nekustamā īpašuma Zaļā iela 2, Cēsis, Cēsu nov. nosacīto cenu 38 400 EUR (trīsdesmit astoņi
tūkstoši četri simti euro, 00 centi).
5.      Uzdot Pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamo
īpašumu maiņas līgumu.
6.      Uzdot Pašvaldības Finanšu nodaļai apmaksāt starpību starp nekustamā īpašuma Zaļā iela 2, Cēsis, Cēsu nov.,
nosacīto cenu un nekustamo īpašumu Zaļā iela 14, Cēsis, Cēsu nov. un Kanāla iela 12, Cēsis, Cēsu nov., nosacītās cenas
summu, ieskaitot finanšu līdzekļus XX norādītajā bankas kontā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas.
7.      Uzdot Pašvaldības Finanšu nodaļai veikt 2015. gada pamatbudžeta grozījumus, iekļaujot 6.punktā minētos
izdevumus.
8.      Uzdot Pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt maiņas līguma parakstīšanu, kā arī īpašuma tiesību
uz nekustamo īpašumu Zaļā iela 2, Cēsis, Cēsu nov. reģistrēšanu zemesgrāmatā.
9.      Visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību pārreģistrāciju zemesgrāmatā, sedz Cēsu novada pašvaldība.
10.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 84 Par ilgtermiņa aizņēmumu Cēsu pilsētas pamatskolas telpu
atjaunošanai

Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
 
Ar Cēsu novada domes 29.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par Cēsu novada pašvaldības 2015.gada budžetu” tika
nolemts ņemt aizņēmumu Cēsu pilsētas pamatskolas L.Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā telpu vienkāršotai atjaunošanai.
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 trešo  daļu, Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem”15.1.apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 26.03.2015. atzinumu
(protokols Nr.4), Cēsu novada dome ar 14 balsīm “par” (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E. Geruļskis,
T.Jaunzemis), “pret”- nav; : atturas”- nav,  nolemj:
 
1.      Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz EUR 200 000 (divi simti tūkstoši eiro un 0 centi) ar Valsts kases noteikto
gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada Cēsu pilsētas pamatskolas  projekta  - Ēkas ar kadastra
apzīmējumiem 42010090101002, 42010090101003, 42010090101004 telpu vienkāršota atjaunošana L.Paegles ielā 1,
Cēsīs, Cēsu novadā, realizācijai.
2.      Aizņēmumu izņemt 2015.gadā pēc pieprasījuma.
3.      Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2030.gada decembrim.
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4.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2017.gada martā.
5.      Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
                                       
 
 

Lēmums Nr. 85 Par Cēsu novada domes 02.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 4
„Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā”
apstiprināšanu

Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta
pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8., 81.un 9.punktu, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 26.03.2015. atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu novada dome ar 14 balsīm “par” (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Timermanis,
L.Krastiņa, A.Melbārdis, E. Geruļskis, T.Jaunzemis), “pret”- nav; : atturas”- nav,  nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 02.04.2015. saistošos noteikumus Nr.4 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu.
 
pielikums1  pielikums 2.

Lēmums Nr. 86 Par sabiedrisko kārtību Vaives pagasta Krīvu ciemā

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā saņemts Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums (reģistrēts 16.02.2015. Nr. 1-38/568)
par videonovērošanu un sabiedrisko kārtību Vaives pagasta Krīvu ciema stāvlaukumā pie Līvu pamatskolas. Regulāri tiek
traucēta sabiedriskā kārtība un bojāts pašvaldības īpašums. Valsts policija un Cēsu novada pašvaldības policija minēto
stāvlaukumu apseko pēc vietējo iedzīvotāju izsaukuma. Policija nespēj nodrošināt nepārtrauktu uzraudzību un iesaka
ierīkot videonovērošanu pie Līvu pamatskolas. Risinājums tika lūgts, firmai “HAWK”, kas konkursa rezultātā veic Cēsu
pilsētas videonovērošanas kameru uzturēšanu. Ir apzināta situācija un veikts aprēķins par videokameru uzstādīšanas un
uzturēšanas iespējām un izmaksām.  Jautājums tika skatīts Cēsu novada domes 26.03.2015. Finanšu komitejā ( prot.
Nr.4), un, izvērtējot Cēsu novada pašvaldības 2015. gada budžeta izpildi, Cēsu novada dome ar 14 balsīm “par”
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, A.Malkavs,
I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E. Geruļskis, T.Jaunzemis), “pret”- nav; : atturas”- nav,  nolemj:
 
1.      Pieņemt zināšanai informāciju par sabiedrisko kārtību un sagatavotajiem aprēķiniem par videonovērošanas
ierīkošanu Vaives pagasta Krīvu ciemā pie Līvu pamatskolas pieturvietas.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības policijai veikt regulāru pastiprinātu uzraudzību par sabiedriskās kārtības
noteikumu ievērošanu Vaives pagasta Krīvu ciemā pie Līvu pamatskolas.
3.      Vaives pagasta pārvaldei līdz 2015. gada oktobrim veikt atkārtotu situācijas izvērtējumu un nepieciešamības
gadījumā plānot 2016. gada budžeta projektā finanšu pieprasījumu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

http://likumi.lv/doc.php?id=254268
ftp://cesisnew@www.cesis.lv/uploads/files/lemumu_pielikumi/2015/pielikums_85_lemumam.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2015/2.pielikums_85_lemumam.pdf
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Lēmums Nr. 87 Par dalības maksu p/a „ Sociālais dienests” organizētajos
kvalifikācijas paaugstināšanas kursos

Ziņo: I.Sietiņsone, p/a „Sociālais dienests” direktore
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantu,  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17. panta pirmo
daļu un Ministru kabineta 03.06.2003. noteikumu Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 2. punkta 2.4.
apakšpunktu, lai lietderīgi un ekonomiski izmantotu līdzekļus sociālā darba speciālistu profesionālās kvalifikācijas
uzturēšanai un paaugstināšanai, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 19.03.2015. 
atzinumam (prot. Nr.3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 26.03.2015. atzinumam (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome
ar 14 balsīm “par” (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis,
A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E. Geruļskis, T.Jaunzemis), “pret”- nav; : atturas”- nav, 
nolemj:
 

Atļaut Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” 2015. gadā  pieprasīt dalības maksu par citu1.
pašvaldību sociālā darba speciālistu piedalīšanos aģentūras organizētajos kvalifikācijas celšanas semināros sociālā
darba speciālistiem.
Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” aprēķināt šī lēmuma 1. punktā noteikto dalības2.
maksu, ievērojot attiecīgā semināra dalībnieku skaitu un faktiskās izmaksas – semināra vadītāja atalgojuma
izmaksas, ieskaitot nodokļus un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, telpu ekspluatācijas izmaksas
atbilstoši apmācību telpas platībai un informācijas tehnoloģiju izmaksas un iekasēt aprēķināto dalības maksu.

 
 

Lēmums Nr. 88 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas attīstības un investīciju
stratēģijas  2015. – 2020. gadam apstiprināšanu

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Saskaņā ar Cēsu novada Attīstības programmu 2013. –2019. gadam Cēsu novada pašvaldība ēkā Valmieras ielā 19, Cēsīs,
Cēsu novadā ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību
aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās atlases
kārtas ietvaros ir īstenojusi projektu Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība” (turpmāk – projekts).  
Projektā ir uzcelta kokapstrādes darbnīcu ēka un renovēts 1.stāvs vidusskolas ēkā Valmieras ielā 19, Cēsīs, iekārtojot
elektrotehnikas laboratoriju un darbnīcas, kā arī iegādāts aprīkojums visām trīs prioritārajām izglītības programmām,
veidojot vienotu, modernu un darba tirgus izvirzītajām prasībām atbilstošu mācību kompleksu.
Pamatojoties uz Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. - 2020.,kas Cēsis iezīmē kā
reģionālas nozīmes attīstības centru, kura uzdevums ir kvalitatīvas un daudzveidīgas augstākās, profesionālas un
mūžizglītības ieguves vietu nodrošināšana reģionā, lai nodrošinātu izveidotā kompleksa pabeigtību, Cēsu Profesionālās
vidusskola ir  izstrādājusi Attīstības  un investīciju stratēģiju  2015. – 2020. gadam.  Ar nozaru asociāciju atbalstu
skola plāno attīstīt telekomunikāciju, elektronikas un šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģiju programmas, pretendē uz
investīcijām šo programmu aprīkojumam, kā arī dienesta viesnīcas renovācijai un tās aprīkojuma iegādei, Cēsu novada
dome ar 14 balsīm “par” (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis,
A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E. Geruļskis, T.Jaunzemis), “pret”- nav; : atturas”- nav, 
nolemj:
 
1.          Apstiprināt Cēsu Profesionālās vidusskolas Attīstības un investīciju stratēģiju 2015 – 2020. gadam
saskaņā ar pielikumu.
2.          Uzdot Cēsu Profesionālai vidusskolai iesniegt stratēģiju Izglītības un zinātnes ministrijā, lai pretendētu
uz finansējumu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.1.3. „Palielināt
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modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”.
3.          Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
pielikums
 
 

Lēmums Nr. 89 Grozījumi Cēsu novada domes  14.03.2013. lēmumā Nr. 108 “Par
Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas
komisiju”

Ziņo: J.Goba, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
 
Pamatojoties uz strukturālajām izmaiņām un pienākumu un kompetenču pārdali Cēsu novada Pašvaldības policijā, likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.punktu, 61. pantu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4. panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos,
Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu
apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, nodaļu reglamentos un amatu
aprakstos noteikto kompetenci,  nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, Cēsu novada
dome ar 14 balsīm “par” (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis,
A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E. Geruļskis, T.Jaunzemis), “pret”- nav; : atturas”- nav, 
nolemj:
 
1.Izdarīt Cēsu novada domes 14.03.2013. lēmumā Nr. 108 „ Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu
būvju apzināšanas komisiju” grozījumu, iekļaujot komisijas sastāvā T.Ļvovu, Cēsu novada Pašvaldības policijas vecāko
inspektori par saistošo noteikumu uzraudzību.
 
2.Atļaut T.Ļvovai savienot valsts amatpersonas amatu (Cēsu novada Pašvaldības policijas vecākajai inspektorei par
saistošo noteikumu uzraudzību) ar citu amatu (Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju
apzināšanas komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 
3.Atļaut T.Ļvovai savienot valsts amatpersonas amatu (Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu
būvju apzināšanas komisijas loceklei) ar citu amatu (Cēsu novada Pašvaldības policijas vecākā inspektore par saistošo
noteikumu uzraudzību), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām
ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 
 
 
 

Lēmums Nr. 90 Par grozījumiem Cēsu novada domes  11.12.2014. lēmumā Nr.
474 „Par telpu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā” (prot. Nr.17, 25.p.)

Ziņo: J.Goba, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
 
Cēsu novada dome 11.12.2014. pieņēma lēmumu Nr. 474 „Par telpu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā” (prot. Nr.17, 25.p.),
ar kuru nolemts pieņemt bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā) nedzīvojamo telpu Nr.11 Cēsu dzelzceļa stacijā, Stacijas
laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra apzīmējums Nr.4201 005 1315 016) sabiedriskās tualetes uzturēšanai.
Ievērojot VAS „Latvijas dzelzceļš” valdes 05.03.2015. lēmumu Nr. VL - 4/15 un ka pēc Cēsu dzelzceļa stacijas remonta
precizēta bezatlīdzības lietošanā nododamā telpu platība, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās
daļas 2.punktu, 15. panta pirmās daļas 2.punktu un 21. panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2015/pielikums_88_lemumam.pdf
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un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta 3.punktu un likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 22. panta pirmo daļu, Cēsu novada dome ar 14 balsīm “par” (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova,
M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.
Geruļskis, T.Jaunzemis), “pret”- nav; : atturas”- nav,  nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 11.12.2014.lēmumā Nr.474 „Par telpu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā” (prot.
Nr.17, 25.p.) (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus (turpmāk – grozījumi):
1.1.Aizstāt lēmuma 1.punktā skaitļus un vārdus „23,7 m2” ar skaitļiem un vārdiem
„21,5 m2”;
1.2. Aizstāt lēmuma pielikuma – Līguma projekta 1.1.punktā skaitļus un vārdus „23,7 m2” ar skaitļiem un vārdiem „21,5 m2;
1.3. Izteikt lēmuma pielikuma – Līguma projekta 2.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
„2.1. Līgums ir spēkā no abpusējas tā parakstīšanas brīža līdz 2020. gada 30. jūnijam.”
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājam.
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