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Lēmums Nr. 191 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela 31,
Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Nekustamais īpašums Vaives iela 31, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0411, turpmāk – Nekustamais īpašums,
reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0039 1681 uz
Cēsu novada pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 12.09.2014. Nekustamais
īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0026, platība 1565 m2.
Zemes lietošanas mērķis: „individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0601) – 1565 m2.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk – Atsavināšanas likums, 1.panta 6.punktu, Pašvaldībā
saņemts SIA „Invest Cēsis”, Reģ. Nr. LV 44103018948, vērtējums, saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma visticamākā tirgus
vērtība 2018. gada 12. jūnijā ir 8700.00 EUR ( astoņi tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi).
Ievērojot Atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, Pašvaldībā saņemta Valsts zemes dienesta 13.06.2018.
Kadastra informācija, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85. pantam, izdrukas ID: i390001545359,
saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 7027.00 EUR (septiņi tūkstoši divdesmit septiņi euro un 00
centi), Tā kā īpašums izveidots 2014. gadā, tad informācija par Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību uz 2007.gada
31.decembri nav iegūstama.
Uz lēmuma pieņemšanas dienu nepastāv spēkā esošu līgumu par Nekustamā īpašuma lietošanu.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās
daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu un Pārejas noteikumu 12.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 77. panta ceturto daļu, kā
arī Pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 04.10.2016. priekšlikumu (prot.Nr.40) un Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas 14.06.2018. priekšlikumu (prot. Nr.16), ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no
citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par Nekustamā īpašuma nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
1.      Nodot atsavināšanai, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu
Vaives iela 31, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0411, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra
apzīmējums 4201 004 0026, platība 1565 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums.
2.      Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto (sākotnējo) cenu 8700.00 EUR ( astoņi tūkstoši septiņi simti euro un
00 centi).

Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.1.
Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.2.
Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.3.

 
 
 
 
Pielikums
cĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA vaives iela 31, cēsis, cēsu nov. izsoles noteikumi
 

vispārīgie noteikumi1.

1.1    Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela 31, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0411, kas
sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0026, platība 1565 m2, turpmāk – Nekustamais
īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā - Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole
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atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2.  Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3. Izsoli organizē Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
1.4.   Nekustamā īpašuma izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 2018.gada 2. augustā plkst.
14:00.
1.5.        Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) cena 8700.00 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti euro un 00
centi).
1.6.  Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).
1.7.       Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 870.00  EUR (astoņi simti
septiņdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr.
90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts:
LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Vaives iela 31, izsolei”.
1.8.        Sludinājums par Nekustamā īpašuma izsoli publicējams Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”, laikrakstā „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
1.9.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      Nekustamā īpašuma raksturojums
 
2.1. Nekustamais īpašums Vaives iela 31, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0411, turpmāk – Nekustamais
īpašums, reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0039
1681 uz Cēsu novada pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 12.09.2014.
Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0026, platība 1565 m2.
Nekustamajam īpašumam nav zemesgrāmatā reģistrētu atsavināšanas aizliegumu.
2.2.Apbūvei paredzētais Nekustamais īpašums kadastrāli uzmērīts un izgatavoti zemes vienības, kadastra apzīmējums
4201 004 0026, robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni, nosakot zemes vienības platību un apgrūtinājumus: 731309100
– būvniecības ierobežojumu teritorija, kas  noteikta teritorijas plānošanas dokumentā – 0,0277ha;
2.3. Nekustamais īpašums atrodas Cēsu pilsētā, mikrorajonā Zeltkalns. Apkārtnē individuālā apbūve. Zemes gabals
taisnstūra formas, zemes ar līdzenu reljefu, teritorija nav nožogota. Komunikācijas – ir elektrības pieslēgums, iespēja
pieslēgties pilsētas ūdensvadam un kanalizācijai pa Vaives ielu.
2.4.Zemes lietošanas mērķis: „individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0601) –1565 m2.
 
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 Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
3.2.Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2018.gada 1. augustam plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4,
Cēsīs, Cēsu nov., 2. stāvā 201. kabinetā (tālr. 26104449, Komisijas sekretārs ) jāreģistrējas un jāiesniedz vai jāuzrāda šādi
dokumenti: 
       3.2.1. Juridiskai personai: 3.2.1.1. apliecināta spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes
institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.2. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to 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. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
3.2.1.4. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
3.2.1.5. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu;
3.2.1.6. ja paredzēts nekustamā īpašuma nomaksas pirkums, Latvijā reģistrēta juridiskā persona , kā arī personālsabiedrība
iesniedz dokumentu par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās
apdrošināšanas maksājumus, bet ārvalstu juridiskā persona , kā arī pilnsabiedrība – to apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts
bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību.
             3.2.2 . Fiziskai personai:
                   3.2.2.1. uzrāda personas apliecinošu dokumentu - pasi;
                   3.2.2.2. rakstveida apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts

http://www.cesis.lv
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maksātnespējas process;
3.2.2.3. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu.  
Dokumenti un to kopijas noformējami atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu juridisko spēku, to izstrādāšanu un
noformēšanu, kā arī valsts valodas prasībām. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un noteiktajā kartībā tulkoti latviešu valodā.
3.3. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.apakšpunktu 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.apakšpunkta
apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
3.4.1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.apakšpunkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3. ja uz izsoles dienu ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā maksātnespēju, bankrotu, vai darbības izbeigšanu.
 
4.      Izsoles process
 
4.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas 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, sāk izsoli, piedaloties vienam izsoles
dalībniekam.
4.4.Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un
viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.5.Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs
piedāvā šim dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis
Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo
īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.7.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.
4.8.Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.9.Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, to Komisija (ja tai ir zināms) vai kāds no dalībniekiem
paziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.
4.10.Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.11.Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.12.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.
4.13.Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles
soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.14.Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles
sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par
atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.15.Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.16.Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
4.17.Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.18.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



7. no 24

reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais
īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek
ierakstīti protokolā.
4.19.Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
4.20. 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.
4.21.Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar
parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.22.Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas Komisijai
savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.23.Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un
neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. 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, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
4.24.Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē
iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība. 
4.25.Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā no
izsoles dienas.
 
5. Samaksas kārtība
5.1. Nosolītājam samaksātais nodrošinājums 870.00  EUR (astoņi simti septiņdesmit euro un 00 centi) tiek ieskaitīts
pirkuma maksā.
5.2.         Pirkuma maksu var maksāt:
5.2.1. kā tūlītēju samaksu, samaksājot visu pirkuma maksu par nosolīto Nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles
dienas, t.i., līdz 2018.gada 17. augustam  ieskaitot;
5.2.2. iegādājoties Nekustamo īpašumu uz nomaksu šādā kārtībā:
5.2.2.1.         pirmā iemaksa 10% no pirkuma maksas jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, t.i., līdz
2018.gada 17. augustam ieskaitot;
5.2.2.2.         pārējā pirkuma maksas daļa jāsamaksā, veicot maksājumus vienu reizi mēnesī, nosakot nomaksas
termiņu ne ilgāk kā 5 gadi no pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
5.3.  Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par
pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Pircējam ir tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava
vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu atsavinātājam.
5.4.  Ja līdz 2018.gada 17. augustam ieskaitot nosolītājs nav izpildījis šo Noteikumu 5.2.1. vai 5.2.2.1. apakšpunktos minētās
prasības, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo
īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs).
Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā
cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot Komisijai par
Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā,
tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis Komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt Komisijas piedāvājumam, nosolītā
summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētājam
nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
5.6. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, 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;
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6.1.2. sākumcena nav pārsolīta;
             6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
            6.1.4. nolikuma 5.6.punktā noteiktajā gadījumā.
 
7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1. Pēc šo Noteikumu 5.2.1. vai 5.2.2.1. apakšpunktos noteiktajā termiņā un apmērā veiktās pirkuma samaksas un attiecīga
apliecinoša dokumenta saņemšanas Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
7.2. Pirkuma līgumu paraksta 30 (trīsdesmit 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 (piecu) dienu
laikā no attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
8.2.Ja komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.
 
 

Lēmums Nr. 192 Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā īpašuma Glūdas
ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
 
Cēsu novada pašvaldībai pieder ēku nekustamais īpašums Glūdas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 506 0061, ko
veido trīs ražošanas būves ar kadastra apzīmējumiem 4201 006 0322 004, 4201 006 0322 005 un 4201 006 0322 006,
īpašums saistīts ar zemes gabalu Glūdas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Īpašuma tiesības uz ēku nekustamo īpašumu Glūdas ielā
4, Cēsīs, Cēsu nov., nostiprinātas Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 1000 0057 3028, Cēsu novada pašvaldībai, reģistrācijas kods 90000031048, lēmuma datums 22.11.2017.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Glūdas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 006 0322, nostiprinātas
Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas  zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 524, (vārds,uzvārds),
lēmuma datums 28.02.2000.
Pašvaldībā saņemts (vārds,uzvārds) 28.04.2018. iesniegums (reģistrēts 03.05.2018. Nr. 7/1659), ar lūgumu par labu
Iesniedzējai atsavināt Cēsu novada pašvaldībai piederošās ēkas ar kadastra apzīmējumiem4201 006 0322 004, 4201 006
0322 005 un 4201 006 0322 006.        
Pašvaldības īpašumi atsavināmi saskaņā ar Atsavināšanas likumu, kura 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi
kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošas zemes, vai zemes
starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei. Tādējādi (vārds,uzvārds) saskaņā ar šā likuma 4.panta ceturtās daļas. 1.punktu atbilst
personu statusam, kuras tiesīgas ierosināt publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, kā arī ir iesniegti 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. 
Saskaņā ar Pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem, ēku īpašuma atlikusī bilances vērtība uz 12.04.2018 sastāda
10450.81 EUR (ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0322 004 – 364.46 EUR, ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 006
0322 005 – 1981.32 EUR un ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0322 006 - 8105.03 EUR), un, saskaņā ar Valsts zemes
dienesta 08.06.2018. sagatavoto Kadastra informāciju, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85.pantam
(izdrukas ID: i390001544330) , Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 21 127.00 EUR.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk Atsavināšanas likums, 1.panta 6.punktu, Pašvaldība
saņēmusi SIA „Invest Cēsis” vērtējumu, saskaņā ar kuru ēku nekustamā īpašuma Glūdas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., visvairāk
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iespējamā tirgus vērtība ir 9600 EUR (deviņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi).
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.
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 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu un piekto daļu, un, ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no Pašvaldības iestādēm par
Īpašuma nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.06.2018. sēdē
konstatēts, ka nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju izpildei (prot. Nr.23), ievērojot Pašvaldības
mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 14.06.2018. priekšlikumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamo īpašumu Glūdas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.,
(kadastra numurs 4201 506 0061), turpmāk – Īpašums, pārdodot to par brīvu cenu.
2.      Apstiprināt Īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 9600 EUR(deviņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi).  
3.      Piedāvāt nekustamā īpašuma, Glūdas iela 4, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 006 0322, īpašniekam
(vārds,uzvārds), izmantot pirmpirkuma tiesības uz Īpašumu, nosūtot atsavināšanas paziņojumu.
4.      Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 193 Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13.jūlija lēmumā
Nr. 168  “Par Transporta kustības organizācijas komisiju’’”

Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja; S.Zvirbule, Administrācijas biroja juriste
 
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā un amatu nosaukumos, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabineta noteikumos, Cēsu
novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto
komisiju reglamentos vai nolikumos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 168 ‘’Par Transporta kustības organizācijas komisiju’’ šādu
grozījumu:
1.    Izteikt lēmuma 2. punktu šādā redakcijā:
‘’2. Lai realizētu ceļu pārvaldītāja kompetenci par pašvaldības ceļiem, izveidot Transporta kustības organizācijas komisiju
šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
M.MALCENIEKS, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
G.HJORTENBERGA, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas locekļi:
G.GROSBERGS, Cēsu novada domes deputāts
J.ŽAGARS, Cēsu novada domes deputāts
A.MALKAVS, Cēsu novada domes deputāts
  D.OZOLIŅŠ, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
  E.TAURENE,   Cēsu novada Būvvaldes galvenā teritorijas plānotāja
Komisijas sekretāre:
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   A.BUKEJA,  Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas  pārvaldes tehniķe”
 

Lēmums Nr. 194 Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija
lēmumā Nr. 169   “Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju’’”

Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja; S.Zvirbule, Administrācijas biroja juriste
 
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā un amatu nosaukumos, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu
novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto
komisiju reglamentos vai nolikumos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 169 ‘’Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju’’ šādu
grozījumu:
1.    Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
‘’2. Lai realizētu pašvaldības kompetenci atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam un citiem plānošanas
dokumentiem, izveidot Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju šādā sastāvā:
 
Komisijas priekšsēdētājs :
M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
Komisijas locekļi :
J.ROZENBERGS, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
I.GOBA, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja
G.HJORTENBERGA, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja 
V.KALANDĀROVS, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
V.ZAĻAISKALNA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
J.ZLAUGOTNIS, Cēsu novada Būvvalde arhitekts 
Komisijas sekretāre:
A.ALKSNĪTE, Administrācijas biroja sekretāre”
 

Lēmums Nr. 195 Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā
Nr. 171  “Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju””

Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja; S.Zvirbule, Administrācijas biroja juriste
 
  Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā un amatu nosaukumos, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos,
Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto
komisiju reglamentos vai nolikumos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 171  “Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju””  šādu
grozījumu:
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1.    Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Lai risinātu jautājumus saistībā ar dzīvojamo māju nodošanu iedzīvotāju pārvaldīšanā un izskatītu saņemtos
iesniegumus, apstiprināt Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju šādā sastāvā:
 
Komisijas priekšsēdētājs :
A.MIHAĻOVS, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: A.ĶERPE, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes  nekustamo īpašumu pārvaldnieks
Komisijas locekļi:
J.SNIEDZĀNS, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālists
V.ZAĻAISKALNA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
L.VĪGRANTE, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes zemes ierīcības inženiere
Komisijas sekretāre:
      L.VĪGRANTE, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes zemes ierīcības inženiere
 

Lēmums Nr. 196 Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā
Nr. 41 “Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju””

Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja; S.Zvirbule, Administrācijas biroja juriste
 
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā un amatu nosaukumos, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu
novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto
komisiju reglamentos vai nolikumos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā Nr.41 “Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju””  šādus grozījumus:
1.    Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt Cēsu pilsētas Zemes komisiju šādā sastāvā:
 
Komisijas priekšsēdētāja: Z.JĒKABSONE, Cēsu novada Būvvaldes vadītājas vietniece
Komisijas locekļi:
J.ROZENBERGS, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
E.LIPARTE, Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja vadītāja
J.ZLAUGOTNIS, Cēsu novada Būvvaldes arhitekts,
G.HJORTENBERGA, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja,
L.VĪGRANTE, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes zemes ierīcības inženiere
Komisijas sekretāre:
L.VĪGRANTE, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes zemes ierīcības inženiere”
      
      

Lēmums Nr. 197 Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā
Nr. 42 “Par konkursa “Būve 20...”komisijas apstiprināšanu”

Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja; S.Zvirbule, Administrācijas biroja juriste
 
  Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā un amatu nosaukumos, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos,
Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto
komisiju reglamentos vai nolikumos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu
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novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā Nr.42 “Par konkursa “Būve 20...” komisijas apstiprināšanu”” 
šādu grozījumu:
1.    Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
“4. Apstiprināt “Konkursa “Būve 20…” komisiju” šādā sastāvā:
 
Komisijas priekšsēdētāja :
G.HJORTENBERGA, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas locekļi:
V.GASIŅA, Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības pārstāve
I.ĀDAMSONE, Attīstības un būvniecības pārvaldes projektu vadītāja
M.PAVĀRS, Attīstības un būvniecības pārvaldes lielo būvniecības projektu vadītājs
Komisijas sekretāre:
D.BERNOVSKA,  Cēsu novada Būvvaldes sekretāre“
 

Lēmums Nr. 198 Par grozījumu Cēsu novada domes 2013. gada 14. marta
lēmumā Nr. 108 “Par  vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvju apzināšanas komisiju””

Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja; S.Zvirbule, Administrācijas biroja juriste
 
 Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā un amatu nosaukumos, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos,
Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto
komisiju reglamentos vai nolikumos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2013. gada 14. marta lēmumā Nr.108 “Par  vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvju apzināšanas komisiju””  šādus grozījumus:
1.    Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Izveidot vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisiju šādā sastāvā:
 
Komisijas priekšsēdētāja :
G.HJORTENBERGA, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas locekļi:
J.ŽAGARS, Cēsu novada domes deputāts
T.ĻVOVA, Cēsu novada Pašvaldības policijas inspektore par saistošo noteikumu uzraudzību
M.PAVĀRS, Attīstības un būvniecības pārvalde lielo būvniecības projektu vadītājs
U.DANČAUSKIS, Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors
Komisijas sekretāre:
D.BERNOVSKA, Cēsu novada Būvvaldes sekretāre “
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Lēmums Nr. 199 Par grozījumu Cēsu novada domes 2009.gada 01. jūlija
lēmumā  Nr. 45 “Par konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas
apstiprināšanu ”

Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja; S.Zvirbule, Administrācijas biroja juriste
 
 Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā un amatu nosaukumos, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos,
Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto
komisiju reglamentos vai nolikumos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā Nr.45 “Par konkursa “Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā”” 
šādu grozījumu:
1.    Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt konkursa “Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā”” komisiju šādā sastāvā:
 
Komisijas priekšsēdētāja :
G.HJORTENBERGA, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas locekļi:
I.ZICMANE,   Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
M.PAVĀRS, Attīstības un būvniecības pārvaldes lielo būvniecības projektu vadītājs   
Komisijas sekretāre:
D.BERNOVSKA, Attīstības un būvniecības pārvaldes Cēsu novada Būvvaldes sekretāre “
 

Lēmums Nr. 200 Par grozījumu Cēsu novada domes 2012.gada 05. aprīļa
lēmumā  Nr. 145 “Par konkursa „ Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas un
konkursa nolikuma apstiprināšanu ”

Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja; S.Zvirbule, Administrācijas biroja juriste
 
 Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā un amatu nosaukumos, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos,
Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto
komisiju reglamentos vai nolikumos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2012. gada 5. aprīļa lēmumā Nr. 145 “Par konkursa “Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas un
konkursa nolikuma apstiprināšanu”  šādu grozījumu:
1.    Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“2.  Apstiprināt konkursa “Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisiju šādā sastāvā:
 
Komisijas priekšsēdētāja :
I.ZICMANE,   Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
D.OZOLIŅŠ, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
Komisijas locekļi:
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V.ZAĻAISKALNA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
A.BUKEJA,  Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes tehniķe  
Komisijas sekretāre:
A.BUKEJA,  Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes tehniķe”
 

Lēmums Nr. 201 Par grozījumu Cēsu novada domes 2012.gada 05.aprīļa
lēmumā  Nr. 146 “Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko
teritoriju” komisijas un nolikuma” apstiprināšanu ”

Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja; S.Zvirbule, Administrācijas biroja juriste
 
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā un amatu nosaukumos, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu
novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto
komisiju reglamentos vai nolikumos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2012. gada 5. aprīļa lēmumā Nr. 146 “Par konkursa  „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un
sakoptāko teritoriju” komisijas un nolikuma  apstiprināšanu ” šādu grozījumu:
1.    Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“2.  Apstiprināt konkursa “Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisiju šādā sastāvā:
 
Komisijas priekšsēdētāja :
I.ZICMANE,   Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
D.OZOLIŅŠ, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
Komisijas locekļi:
V.ZAĻAISKALNA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja  
A.BUKEJA,  Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes tehniķe
Komisijas sekretāre:
A.BUKEJA,  Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes tehniķe”
 
 

Lēmums Nr. 202 Par Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļa
ievēlēšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs
 
Cēsu novada dome 31.05.2018. pieņēma lēmumu Nr. 164 “Par Vēlēšanu komisijas sastāvu” ar kuru tika veiktas izmaiņas
Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sastāvā. 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma  11.panta ceturto daļu - Ja vēlēšanu komisijas loceklis savu darbību
komisijā ir izbeidzis vai ir atsaukts no tās, dome pieņem lēmumu par komisijas locekļa kandidāta uzaicināšanu vai jaunu
vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu...“, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Uzaicināt Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sastāvā komisijas locekļa kandidātu no Cēsu novada domes
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17.08.2017. sēdē (protokols Nr.11) izskatītajiem pretendentiem, kuri kandidēja, bet netika ievēlēti Vēlēšanu komisijas
sastāvā.  
 

Lēmums Nr. 203 Grozījumi Cēsu novada domes 17.08.2017.lēmumā  Nr. 202 “Par
Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu”

Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs
 
Cēsu novada dome 31.05.2018. pieņēma lēmumu Nr. 164 “Par Vēlēšanu komisijas sastāvu ”ar kuru tika veiktas izmaiņas
Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sastāvā. 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma  11.panta ceturto daļu - Ja vēlēšanu komisijas loceklis savu darbību
komisijā ir izbeidzis vai ir atsaukts no tās, dome pieņem lēmumu par komisijas locekļa kandidāta uzaicināšanu vai jaunu
vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu...“, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Ievēlēt Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sastāvā  Kasparu Blaumani. 
 
 

Lēmums Nr. 204 Par garderobista štata vienību  Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolā

Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs
 
            Saskaņā ar Cēsu novada domes 2014.gada 26.jūnija nolikuma Nr.29 „Cēsu novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība” (prot.
Nr.8, 13.p.) 1.4.apakšpunktu Cēsu novada izglītības iestāžu vadītāji, atbilstoši aprēķinātajam darba samaksas fondam,
nosaka un ar rīkojumu apstiprina saimniecisko darbinieku amatu vienību, likmju, mēnešalgu un piemaksu sarakstu, lai
nodrošinātu efektīvu iestādes darbību. 
            Lai nodrošinātu lietderīgu finanšu līdzekļu izlietojumu, izglītības iestādes darbību atbilstoši tās
kompetencei, izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem un pieejamajiem finanšu resursiem, plānots Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolā iegādāties uz izvietot personificētos garderobes skapīšus izglītojamiem.
Ņemot vērā Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2018. atzinumu (prot. Nr.8) un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu un
“Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšana likuma 3.panta pirmo daļu, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.    Ar 2018.gada 1.jūliju likvidēt garderobista amata vienību Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā.
2.    Minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktorei, t.sk., nodrošināt attiecīgas izmaiņas
2018.gada iestādes pamatbudžeta ieņēmumu – izdevumu tāmē.
3.    Cēsu novada pašvaldības Finanšu Pārvaldei nodrošināt atbilstošas izmaiņas Cēsu novada pašvaldības 2018.gada
budžeta kopsavilkumā, paredzot papildus finansējumu 3 320,00 (trīs tūkstoši trīs simti divdesmit) EUR apmērā Cēsu
pilsētas Pastariņa sākumskolas personificēto garderobes skapīšu iegādei, iekļaujot finansējumu 2018.budžeta grozījumos.
4.    Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 205 Par atbalstu projektam “Praktiskas metodes sadarbības
prasmju attīstībai”

Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs
 
 Cēsu Valsts ģimnāzija sagatavoja projekta “Praktiskas metodes sadarbības prasmju attīstībai” (turpmāk – projekta)
pieteikumu un iesniedza to Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1(KA 1) skolu sektora projektu
konkursā. 25.05.2018 saņemta Valsts izglītības attīstības aģentūras vēstule, ar kuru Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore tiek
informēta , ka iesniegtais projekts ir atbalstīts par kopsummu 3966.00 EUR.
Ņemot vērā Cēsu novada izglītības stratēģijā 2015. – 2020.gadam definēto uzdevumu – paaugstināt pedagogu un
akadēmiskā personāla profesionālo kompetenci, pamatojoties uz Valsts izglītības attīstības aģentūras pieņemto lēmumu
par projekta apstiprināšanu, saskaņā ar Cēsu novada  domes Finanšu komitejas 14.06.2018. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
1.      Atbalstīt Cēsu Valsts ģimnāzijas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1(KA 1)
skolu sektora projektā, kopējās projekta izmaksas nepārsniedzot 3966 EUR (trīs  tūkstoši sešdesmit seši  euro) apmērā.
2.      Uzdot  Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei parakstīt projekta īstenošanas  līgumu un veikt nepieciešamās
darbības, kas saistītas ar projekta īstenošanu.
3.      Projekta īstenošanas laikā atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt projekta
priekšfinansējumu daļu ne vairāk kā 20% apmērā no projekta maksimālā finansējuma  apmēra.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 
 

Lēmums Nr. 206 Par maksas pakalpojumiem virtuves bloku telpām un virtuves
iekārtām Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu novada domes
08.10.2015. lēmumu Nr.239 “Par “Kārtības, kādā Cēsu novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita
ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas
pakalpojumu izcenojumus” apstiprināšanu”  un veiktajiem uzturēšanas izdevumu aprēķiniem, atbilstoši  Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 14.06.2018. atzinumam (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt nomas maksu šādām Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm :
1.1.                        Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde:
1.1.1.                          virtuves bloka telpām mēnesī – 186.53 euro (t.sk. PVN);
1.1.2.                         virtuves iekārtām mēnesī -  202.82 euro (t.sk.PVN) laika periodam no
01.01.2019 – 31.08.2019.
1.2.                        Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde:
1.2.1.                         virtuves bloka telpām mēnesī  – 333.68 euro (t.sk.PVN);
1.2.2.                         virtuves iekārtām mēnesī – 64.30 euro (t.sk.PVN) laika periodam no 01.01.2019
– 31.08.2019.
1.3.                        Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde:
1.3.1.            virtuves bloka telpām mēnesī  – 372.09 euro (t.sk.PVN);
1.3.2.               virtuves iekārtām mēnesī – 26.35 euro (t.sk.PVN) laika periodam no 01.01.2019.- 31.08.2019.
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2.             Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 4.
pirmsskolas izglītības iestādes un Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam.
3.             Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 207 Par projekta pieteikuma  „Degradēto teritoriju revitalizācija
Cēsu novadā II kārta” izstrādi  un iesniegšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas ”Izaugsme un
nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
(turpmāk, CFLA), kā sadarbības  iestādes uzaicinājumu Cēsu novada pašvaldībai sagatavot un iesniegt projekta
iesniegumu darbības programmas Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” līdz
2018. gada 1. novembrim, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, pamatojoties uz Vides
aizsardzības un reģionālās  aizsardzības ministrijā saskaņoto  Cēsu novada pašvaldības integrētās teritorijas investīciju
(ITI) projektu ideju par “Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas
noteikumi” īstenošanu,  pamatojoties uz 2016.gada 2.jūnija Cēsu novada domes lēmumu Nr.173, “Par sabiedrības
vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu
novadā  II kārta” īstenošanu, nekustamo īpašumu atsavināšanu un Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi”, iepirkuma
CNP2017/62/ERAF līgumu “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Cēsu pilsētas ielām” izstrādes procesā
nepieciešamo papildus konsultāciju ar A/S “Sadales tīkls” veikšanu, kā dēļ būtiski pagarinājās tehnisko projektu izstrādes
process, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2018. (prot. Nr.8) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot,
ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 26.10.2017. lēmumu Nr. 293 „Degradēto teritoriju revitalizācija
Cēsu novadā II kārta” izstrādi un iesniegšanu’’ (prot.Nr.15. 18.punkts).
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības  pārvaldei sadarbībā ar Īpašuma apsaimniekošanas
pārvaldi sagatavot un iesniegt Cēsu novada pašvaldības  sagatavoto projekta iesniegumu „Degradēto teritoriju
revitalizācija Cēsu novadā II kārta ”, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības
programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” kārtību, iekļaujot projektā
sekojošas aktivitātes:
 
2.1. Robežu ielas pārbūve, 655 metri vairāk vai mazāk, uzmērot dabā;
2.2. Rūpniecības ielas (posmā no Austrumu ielas līdz Palmu ielai) pārbūve, 460 vairāk vai mazāk, uzmērot dabā;
2.3 Ata Kronvalda ielas pārbūve, posmā no Jāņa Poruka ielas līdz Baltajai  ielai   800 m vairāk vai mazāk, uzmērot
dabā,
2.4.  Baltās ielas pārbūve no Rūpniecības ielas līdz Valmieras ielai  350 m vairāk vai mazāk, uzmērot dabā,
2.5 . Eduarda Veidenbauma ielas pārbūve,  sākot no Robežu ielas-200 m 
2.6. Robežu ielas 4, 4a iegāde, 5,4 hektāri;
2.7. Robežu ielas 4,4a revitalizācija, t.sk. detālplānojuma izstrāde, inženiertīklu izbūve, ielu izbūve teritorijā u.c.  
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei organizēt  projekta sagatavošanas 
nepieciešamās tehniskās dokumentācijas  izstrādes un tāmju izstrādes procesu un  organizēt ielu izbūvei nepieciešamo
zemes gabalu Baltā iela 4, Baltā iela 5 un Baltā iela 6  un  Robežu ielas 4, 4a iegādes procesu.
4.  Uzdot Cēsu novada Attīstības un būvniecības pārvaldei organizēt Robežu ielas 4,4a detālplānojuma izstrādi un
īpašuma parcelāciju, atbilstoši teritorijas efektīvai plānošanai.
5.  Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde (pārvaldes vadītāja p.i Ieva Goba)  atbildīga par
projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.
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6. Projekta pieteikumu sagatavot un iesniegt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai  līdz 2018. gada 4.oktobrim.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 208 Par pasažieru autobusu VOLVO B10M  

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
                  Ar Cēsu novada domes 08.03.2018. lēmumu Nr. 65 “Par pasažieru autobusa VOLVO B10M
izsoles atzīšanu par nenotikušu” (prot. Nr. 4, 6.p.), tika atzīta par nenotikušu pasažieru autobusa VOLVO B10M, valsts
reģistrācijas numurs JP 6020, identifikācijas Nr. YV31MA5141A053782, 2018. gada 15. februāra izsole. Izsoles noteikumos
noteiktajā termiņā uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents, kā arī neviens neizrādīja interesi (trijās organizētās
izsolēs). Atbilstoši pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sagatavojam piedāvājumam autobuss VOLVO
B10M tika piedāvāts citām pašvaldībām, bez atlīdzības, kas uz šo aicinājumu neatsaucās.
   Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta 1. un 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 7.pantu, 9.panta trešo daļu,
32.panta trešās daļas 3. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 14.06.2018. atzinumu (prot. Nr.8), un, ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada
pašvaldības iestādēm par pasažieru autobusa nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai un nav lietderīgi rīkot atkārtotu
izsoli samazinot izsoles sākumcenu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.    Atcelt lēmumu par pasažieru autobusa VOLVO B10M, valsts reģistrācijas numurs JP 6020, identifikācijas Nr.
YV31MA5141A053782, nodošanu atsavināšanai.
2. Norakstīt pamatlīdzekļu uzskaitē esošo pasažieru autobusu VOLVO B10M, valsts reģistrācijas numurs JP 6020,
identifikācijas Nr. YV31MA5141A053782, un nodot metāllūžņos.
3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas  pārvaldei.
4.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.
 

Lēmums Nr. 209 Par nekustamā īpašuma Lenču iela 35, Cēsis, Cēsu nov.,
pirkšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs
 
Cēsu novada Pašvaldībā saņemts (vārds,uzvārds) iesniegums (reģistrēts 07.06.2018, Nr. 7/2215) ar lūgumu izskatīt
iespēju un Cēsu novada pašvaldībai iegādāties viņai lietošanā nodoto zemes vienību ar nosaukumu „Lenču iela 35 Cēsis,
Cēsu nov.”, kadastra apzīmējums 4201 001 0155, platība 39747 m2 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot
dabā), ko viņa lieto pamatojoties uz 18.12.1998. Cēsu pilsētas zemes komisijas atzinuma Nr.448 (prot.Nr.23) un zvērinātas
notāres Rūtas Ķēniņas 24.05.2004. izdoto Mantojuma apliecību (iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.4155).
Zemes gabals nav uzmērīts un nav reģistrēts zemesgrāmatā. Piedāvātā pārdošanas cena 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši
euro un 00 centi) tai skaitā izdevumi , kas saistīti ar īpašuma kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
Zemes gabalā Lenču iela 35, Cēsis, Cēsu nov. atrodas Dziesmu svētku simtgades parks- piemiņas akmeņi un ozolu birzs,
kā arī neapbūvētā veidā tas ietilpst kā ainavu veidojošs elements galvenajā skatā uz  Otrā pasaules karā kritušo karavīru
kapu memoriālo ansambli.  Zemes gabala lietotājai nav iespējas zemes gabalu apkopt un uzturēt pienācīgā kārtībā, kā arī
nav finanšu līdzekļi zemes gabala uzmērīšanai un īpašumtiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā.
      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu noteiktā funkcija – gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana…) un 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijas 17.04.2018. priekšlikumu (prot.Nr.16) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2018. atzinumu (prot.
Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret
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– nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Konceptuāli piekrist pirkt nekustamo īpašumu Lenču iela 35, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 001 0155,
platība 39747 m2 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā) no (vārds,uzvārds) par sertificēta
neatkarīga vērtētāja noteikto cenu, bet nepārsniedzot 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) tai skaitā
izdevumi, kas saistīti ar īpašuma kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā ar mērķi saglabāt Cēsu novada
kultūrvēsturisko mantojumu – Dziesmu svētku simtgades parku un kā ainavu veidojošu elementu galvenajā skatā uz 
Otrā pasaules karā kritušo karavīru kapu memoriālo ansambli.
2.      Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot nodomu protokolu minētā darījuma veikšanai, nosakot,
ka tam nepieciešamos izdevumus sedz Cēsu novada pašvaldība.
3.      Finanšu pārvaldei ietvert nosacīto summu 2019. gada budžetā.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.
 

Lēmums Nr. 210 Par Cēsu novada domes 2018.gada 21.jūnija saistošo noteikumu
Nr. 20 „Grozījums Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra  saistošajos
noteikumos Nr.22  „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
maksas pakalpojumi”’’ apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs
 
                Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g apakšpunktu, 43.panta pirmās
daļas 13.punktu, Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17. panta otro un ceturto daļu, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 14.06.2018. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Apstiprināt Cēsu novada domes 2018.gada 21.jūnija saistošos noteikumus Nr. 20 „Grozījums Cēsu
novada domes 2017.gada 14.septembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” maksas pakalpojumi”’’ saskaņā ar pielikumu.
2.             Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.
 
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
 
2018.gada
21.jūnijā                                                                       
                                                                  Nr.20
 
 Grozījums Cēsu novada domes 2017.gada 14. septembra saistošajos noteikumos Nr.22   „Pašvaldības aģentūras
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi  
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu  
Izdarīt Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras
un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”  šādu grozījumu:
 
Izteikt pielikuma 22.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
 

Nr.
p.k.

Pakalpojums Cena (EUR)
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22.1. Ieejas maksa sabiedriskajās WC, kas nodotas Cēsu
kultūras un tūrisma centra apsaimniekošanā

0,30

 
Pielikums
 
Cēsu novada domes 2018.gada 21.jūnija saistošo noteikumu Nr. 20
„Grozījums Cēsu novada domes 2017.gada 14.sptembra saistošajos noteikumos Nr.22   „Pašvaldības aģentūras “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
 

Pašreizējās situācijas raksturojums
 
 

„Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
maksas pakalpojumi apstiprināti ar Cēsu novada domes
2017.gada 14.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.22
„Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
maksas pakalpojumi”.

Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības raksturojums,
dokumenta būtība

„Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
apsaimniekošanā nodota sabiedriskā WC, kas atrodas
Uzvaras bulvārī 22, Cēsis, un tuvākā laikā plānojas vēl vienas
WC nodošana.

Īss Saistošo noteikumu projekta satura
izklāsts

Visās „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” apsaimniekošanā esošajās sabiedriskajās WC ir
vienāda ieejas maksa. Saskaņā ar saistošo noteikumu
29.punktu cenā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības budžetu

Nemainās

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz administratīvajām
procedūrām 

Nav

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem
Saistošie noteikumi sagatavoti
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
14.punkta g apakšpunktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17. panta otro
un ceturto daļu

Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Nav

 

Lēmums Nr. 211 Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras
un Tūrisma centrs”

Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmumu Nr.294 “Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas
kārtību” (prot.Nr.11; 22.p.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2018. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
Atļaut pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pieņemt ziedojumu no SIA “Admirāļu klubs”, reģ.nr.
40003249010 2 000.00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi) Cēsu pilsētas svētku “Cēsu svētki 812” norises organizēšanai
un 3 000.00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi) Cēsu Vēstures un mākslas muzeja teatralizētās programmas
nodrošināšanai.
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Lēmums Nr. 212 Par prasību un saistību izslēgšanu no Pašvaldības aģentūras
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilances”

Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PILGER BAUSKA” likvidēta
ar 23.01.2018., 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada pašvaldības 02.01.2018. rīkojuma Nr.1-14/1 „Par grāmatvedības organizācijas un
uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „Debitoru uzskaite” 4.14.6. apakšpunktu, Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “PILGER BAUSKA” debitoru parādi un uzkrājumi ir uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem, ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 14.06.2018. (prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.       Izslēgt no pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilances šādas esošās prasības un
saistības no bilances konta 2319a „Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem” uzskaitītos norēķinus ar debitoru
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PILGER BAUSKA” 312,00 EUR (trīs simti divpadsmit eiro un 0 centi) apmērā.
2.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 213 Par finansiālu atbalstu XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētku pārraides nodrošināšanu 07.07.2018. un 08.07.2018

Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Cēsu iedzīvotāju vēlmi redzēt XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkus, ievērojot likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2018. atzinumam
(prot. Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.         Piešķirt finansējumu no pamatbudžeta izmaksu pozīcijas – vispārējas nozīmes izdevumi nepārsniedzot
3000 EUR (trīs tūkstoši eiro 0  centi) XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pārraides nodrošināšanu
07.07.2018. deju lieluzvedumu “Māras zeme” un 08.07.2018. noslēguma koncerts “Zvaigžņu ceļā”.
2.         Uzdot pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram organizēt nepieciešamās
darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.
3.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 214 Par budžeta grozījumiem

Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par  pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Cēsu novada domes 25.01.2018. saistošiem noteikumiem Nr.4 “Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetu” un
ievērojot Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas 13.06.2018. e-pasta iesniegumu (reģistrēts CNP 13.06.2108., Nr8/2321),
atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2018. atzinumam (protokols Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
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1.      Apstiprināt Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas budžeta grozījumus saskaņā ar pielikumu.
2.      Uzdot Finanšu pārvaldei 1. punktā minēto iekļaut Cēsu novada pašvaldības 2018. gada budžeta grozījumos.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
 

Lēmums Nr. 215 Par Cēsu novada domes 2018. gada 21.jūnija saistošo
noteikumu Nr. 21 “Par Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un
uzturēšanas kārtību”  apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā 2018.gada 22.maijā saņemta (reģistrēta ar Nr.1-33/1932) Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (turpmāk  - VARAM)  2018.gada 22. maija vēstule  Nr.1-18/4539, kur VARAM savas kompetences
ietvaros ir izvērtējusi Cēsu novada domes 2018.gada 19.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13 “Par Cēsu novada pašvaldības
kapsētu darbības un uzturēšanas kartību” un lūgusi saistošos noteikumus precizēt. Ņemot vērā VARAM ieteikumus un
pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 43.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu, šī paša
panta trešo daļu,  ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2018. (prot. Nr.8) atzinumu, Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
 
1.      Atcelt Cēsu novada domes 2018.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.116 “Par Cēsu novada domes 2018.gada 19.aprīļa
saistošo noteikumu Nr.13 “Par Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību”  apstiprināšanu”.
2.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 2017.gada 7.decembra lēmumu Nr.344 „Par maksas
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu novada kapsētās” ar brīdi, kad stājas spēkā 3.punktā minētie saistošie
noteikumi.
3.      Apstiprināt Cēsu novada domes 2018. gada 21.jūnija saistošos noteikumus Nr. 21 „Par Cēsu novada
pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību” saskaņā ar pielikumu.
4.      Publicēt laikrakstā “Cēsu Vēstis” Cēsu novada domes 2018.gada 21.jūnija saistošos noteikumus Nr.21 “Par Cēsu
novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas kartību”.
5.      Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Administrācijas vadītājai.
 
Saistošie noteikumi - pielikumā
 

Lēmums Nr. 216 Par nedzīvojamo telpu Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā,
nomas un komunālo pakalpojumu maksu

Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs
 
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 006 0402,
nostiprinātas Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000386302 (lēmuma datums 01.02.2010.) uz Cēsu novada pašvaldības vārda. Īpašuma sastāvā atrodas
administratīvās ēka ar  kopējā platība 1571.4 m2, ko veido biroja telpu platība un koplietošanas telpu platība (tajā skaitā
lielā un mazā zāle).
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu nedzīvojamās telpas ēkā Bērzaines iela 5, Cēsīs, Cēsu novadā, t.i. nodotu
lietošanā par maksu (nomā), ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14.
punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” 3. nodaļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2018. atzinumu (protokols Nr.8), Cēsu novada

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2018/Copy%20of%20pielik%20lem%20nr.214.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2018/pielikums%20lēm.%20nr.%20215.pdf
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dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt nomas maksu publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas
funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai (mēnesī par vienu kvadrātmetru, bez pievienotās vērtības
nodokļa) biroja telpām ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā sākot ar 01.07.2018.
1.1.par telpām (bez telpu uzkopšanas) = 2.25 EUR/m2 mēnesī;
1.2.par telpām (ar telpu uzkopšanu) = 3.05 EUR/m2 mēnesī;
2.      Apstiprināt maksu nomniekiem par Iznomātāja nodrošinātajiem komunālajiem pakalpojumiem biroja telpās ēkā
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā sākot ar 01.07.2018.: 2.70 EUR/m2 (bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī).
3.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības administrācijas vadītājai.
 
 
 
 

Lēmums Nr. 217 Par Cēsu novada Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas
izveidošanu

Ziņo: D. Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
            Lai īstenotu Cēsu novada pašvaldības iestāžu institūciju sadarbību atbilstoši to kompetencē esošajiem
bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem  un darbības mērķiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 23. punktu, 21.panta pirmās daļas 24. punktu un 61.pantu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. panta trešo
daļu un Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumiem Nr. 545  „Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu
tiesību aizsardzībā”, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2018. gada 7. jūnija
atzinumam (protokols Nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.         Izveidot Cēsu novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu (turpmāk – Sadarbība
grupa) šādā sastāvā:
1.1.             Dita Trapenciere, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja;
1.2.  Ieva Rudzīte, Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece;
1.3. Ilze Krēsliņa, Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
1.4. Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore;
1.5. Dzintra Kozaka, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķe.
2.                Apstiprināt Sadarbības grupas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 
 
Nolikums - pielikumā
 

Lēmums Nr. 218 Par pirmsskolas grupas atvēršanu Cēsu Pilsētas vidusskolā

Ziņo Dz.Kozaka, Izglītības nodaļas metodiķe  
Pamatojoties uz  Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam (apstiprināts Saeimā 2012.gada 20.decembrī)
minēto uzdevumu – nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību, uz Izglītības attīstības pamatnostādnēm
2014.-2020.gadam (apstiprināts Ministru kabinetā 07.01.2014.), kas nosaka, ka veidojot iestāžu pakalpojumu piedāvājumu,
pirmsskolas izglītība jānodrošina maksimāli tuvu dzīvesvietai neatkarīgi no ģeopolitiskajiem kritērijiem, likuma  “Par
pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam izvirzīto stratēģisko attīstības
virzienu – augsta iedzīvotāju dzīves kvalitāte, nodrošinot pieejamu un kvalitatīvu izglītību, veselību un mājokli, Cēsu

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2018/pielikums%20lēm.%20nr.%20217.pdf
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novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
1.      Atvērt pirmsskolas izglītības grupu Cēsu Pilsētas vidusskolā ar 2018.gada 3.septembri. 2  Uzdot Izglītības
nodaļai (vadītāja Lolita Kokina) organizēt darbu grupas atvēršanai. 3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu
novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 219 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2018.gada 31.maija
lēmumā Nr. 163 ‘’Par Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju’’

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
 
Ievērojot, ka saskaņā ar Bāriņtiesas likumu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kompetencē nav sniegt
saskaņojumu par konkrētas personas apstiprināšanu bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā un Sodu reģistrā (06.06.2018.gada
izdruka no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Integrētās informācijas sistēmas apakšsistēmas ‘’Sodu reģistrs’’) nav
ziņu par I.Krēsliņu par administratīvajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
 
1.      Atcelt Cēsu novada domes 2018.gada 31.maija lēmuma Nr. 163 ‘’Par Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju’’
(prot.Nr.8, 2.p.) 2.punktu.
2.      Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2018.gada 22.jūnijā.
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