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Lēmums Nr. 126 Par grozījumiem Cēsu Valsts ģimnāzijas Nolikumā

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 9.panta 1.daļas 4.apakšpunktu, ievērojot 24.11.2016. ar  Cēsu novada domes
lēmumu Nr. 300 apstiprināto Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumu,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta (b) apakšpunktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 18.05.2017.
atzinumam (prot.Nr.7), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
 

Apstiprināt nolikumu „Grozījumi Cēsu Valsts ģimnāzijas Nolikumā” saskaņā ar pielikumu.1.
Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai:2.

2.1.       nodrošināt nolikuma izpildi;
2.2.        informēt izglītības iestāžu reģistru par grozījumiem Cēsu Valsts ģimnāzijas Nolikumā.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
 
01.06.2017.                                                                     
                                                 Nr.26
Grozījumi Cēsu Valsts ģimnāzijas Nolikumā
 
   Izdarīt Cēsu Valsta ģimnāzijas Nolikumā, kas apstiprināts ar Cēsu novada domes 24.11.2016. lēmumu Nr.300, šādus
grozījumus:
 
IV Izglītības procesa organizācija
1.      izteikt 20.punktu šādā redakcijā:
„20. Izglītojamie veic projektu vai zinātniski pētniecisko darbu izstrādi saskaņā ar izglītības iestādes direktora
apstiprināto Projektu darba izstrādes kārtību vai Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtību.”
2.      izslēgt 21.punktu.
 

Lēmums Nr. 127 Par Cēsu Pilsētas vidusskolas Attīstības plāna 2016. – 2020.
gadam  apstiprināšanu

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
15.05.2017. Cēsu novada pašvaldība (reģistrēts Nr.6/2055) saņēma Cēsu Pilsētas vidusskolas (turpmāk – izglītības
iestādes) direktores Aijas Sīmanes 15.05.2017.iesniegumu Nr.1-11/83 ar lūgumu apstiprināt izglītības iestādes Attīstības
plānu 2016. – 2020.gadam,  pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Cēsu novada
domes 18.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” 15. punktu, Cēsu Pilsētas vidusskolas
nolikumu, saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 18.05.2017. atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu
novada dome ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-
Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.                  Apstiprināt Cēsu Pilsētas vidusskolas Attīstības plānu 2016. – 2020. gadam.
2.                  Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Pilsētas vidusskolas direktorei.
3.                  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Attīstības plāns - pielikumā
 
 

Lēmums Nr. 128 Par zemes gabala „Brīvnieku ceļš”, Vaives pagastā, Cēsu novadā,
sadalīšanu

Ziņo: M.Malcenieks Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals „Brīvnieku ceļš”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 001
0136, līdz šim zemesgrāmatā nav reģistrēts. Uz zemes gabala atrodas daļa no pašvaldības autoceļa B34 (Pa Veismaņu
apbūves gabaliem) un pašvaldības autoceļš B43 (Pašvaldības autoceļš A4-Brīvnieki- Vaives pagasta robeža). Veicot
būvprojekta „Cēsu novada pašvaldības grants ceļa „Akmenskrogs- Veismaņi-Vaives pagasta robeža pārbūve” izstrādi, kā
viens no projekta risinājuma variantiem ir daļu no zemes gabala „Brīvnieku ceļš” pievienot pašvaldības autoceļam A4
(Akmenskrogs- Veismaņi-Vaives pagasta robeža).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktu un  11. panta otrās daļas 1. punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1  panta otrās daļas 1. un 5.
punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumu Nr.50
„Vietvārdu informācijas noteikumi” 24.2. punktu, Cēsu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Par Cēsu
novada teritorijas plānojuma 2016.-2026. gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
apstiprināšanu” un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 30.05.2017. priekšlikumu (prot.
Nr.22), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1.      Sadalīt zemes īpašumu „Brīvnieku ceļš”, Vaives pagasts, Cēsu novads, kadastra numurs 4290 001 0136, divās
atsevišķās zemes vienībās.
2.      Jaunizveidoto zemes vienību Nr.1 iekļaut nekustamā īpašuma „Pašvaldības autoceļš A4”, kadastra numurs 4290
003 0112, sastāvā un noteikt platību 0.2610 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā; nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101).
3.      Atlikušajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Pašvaldības autoceļš B43”, Vaives pagasts, Cēsu novads,
un noteikt platību 0.6390 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā; nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101).
4.   Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai.
5.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums
 

Lēmums Nr. 129 Par Cēsu pilsētas pansionāta automobiļa VW CARAVELLE
izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 11.05.2017. lēmumu Nr. 117 „Par  Cēsu pilsētas pansionāta automobiļa
VW CARAVELLE izsoles atzīšanu par nenotikušu un to atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 2.p), atsavināšanai, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nodeva Cēsu
pilsētas pansionāta automobili VW CARAVELLE, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas numurs FF3742, identifikācijas Nr.
WV2ZZZ70Z1H10721, turpmāk-Transportlīdzeklis.
Uz Transportlīdzekļa izsoli noteikumos noteiktajā termiņā reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents – Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Imberteh", reģ. Nr. 44103069041, juridiskā adrese: Atpūtas iela 6, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, kas

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/pielikumslem.nr.127.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/pielikums_lem.nr.128.pdf
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Transportlīdzekli nosolīja par pēdējo augstāko cenu 3108 EUR (trīs tūkstoši viens simts astoņi euro, 00centi). Pašvaldības
mantas atsavināšanas un izsoles komisija 30.05.2017. (protokols Nr.8) apstiprināja izsoles rezultātus.
    Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Imberteh" savu piedāvāto augstāko cenu par nosolīto Transportlīdzekli, ko veido
starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu (10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 308.80 EUR (trīs
simti astoņi euro 80 centi)), ir samaksājusi, ieskaitot EUR 2799.20 ( divi tūkstoši  septiņi simti deviņdesmit deviņi euro,20
centi) Cēsu pilsētas pansionāta kontā: Cēsu pilsētas pansionāts, Reģ. Nr. 90000030574, Kovārņu iela 20, Cēsis, Cēsu nov.,
LV - 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV72 UNLA 0004 0171 3034 9.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu un 36. panta pirmo daļu, ar Cēsu novada domes 11.05.2017. lēmumu Nr.
117 „Par  Cēsu pilsētas pansionāta automobiļa VW CARAVELLE izsoles atzīšanu par nenotikušu un to atkārtotu
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 2.p), apstiprināto izsoles noteikumu
7.1.punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 30.05.2017. lēmumu (protokols Nr. 8), Cēsu novada
dome ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova,
M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu pilsētas pansionāta automobiļa VW CARAVELLE, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas
numurs FF3742, identifikācijas Nr. WV2ZZZ70Z1H10721, 30.05.2017. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem
Transportlīdzekli nosolīja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Imberteh", reģistrācijas Nr. 44103069041, juridiskā adrese:
Atpūtas iela 6, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, par pēdējo augstāko cenu 3108 EUR ( trīs tūkstoši viens simts astoņi euro,
00centi).
2.      Uzdot Cēsu pilsētas pansionātam veikt visas nepieciešamās darbības (t.sk., sagatavot dokumentus) lēmuma 1.
punktā minētās automašīnas pārdošanai saskaņā ar izsoles rezultātiem.
3.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
 
 

Lēmums Nr. 130 Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
automašīnas Opel Sintra izsoles atzīšanu par nenotikušu un to atkārtotu
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Ar Cēsu novada domes 11.05.2017. lēmumu Nr. 118 „Par  pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
automašīnas Opel Sintra nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 6, 3.p.), atsavināšanai
tika nodots automobilis Opel Sintra, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas numurs GJ 1982, identifikācijas Nr.
4GDDU03A0VD261682, par sākumcenu 700.00 EUR (septiņi simti euro, 00 centi), t.sk., PVN.
            Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli nav reģistrējies neviens pretendents. Ņemot vērā šādus
apsvērumus: automašīnai ir nepieciešams veikt virsbūves remontu, tehniskā skate līdz 05.09.2017., nebija interese par
izsoles objektu, automašīna nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, piemērojot Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu attiecībā uz izsoles sākumcenas pazemināšanu var veikt ne vairāk
kā par 20 procentiem.
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu,
6.panta otro daļu, 9.panta trešo daļu, 11.panta otro daļu, 16.panta pirmo un otro daļu, piemērojot 32.panta pirmās daļas
1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un
izsoles komisijas 30.05.2017. priekšlikumu (protokols Nr. 9), un, ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu
novada pašvaldības iestādēm par Transportlīdzekļa nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome ar 13
balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atzīt par nenotikušu automobiļa Opel Sintra, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas numurs GJ   1982, identifikācijas
Nr. 4GDDU03A0VD261682, 2017. gada 30. maija izsoli.
2. Atkārtoti nodot atsavināšanai pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” automašīnu Opel Sintra,
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vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas numurs GJ 1982, identifikācijas Nr. 4GDDU03A0VD261682 pārdodot to mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli.
3. Apstiprināt izsoles sākumcenu: 560.00 EUR (pieci simti sešdesmit euro, 00 centi), t.sk., PVN, kas ir par 20% mazāka
nekā ar Cēsu novada domes 11.05.2017. lēmumu Nr. 118 apstiprinātā.
4. Apstiprināt Transportlīdzekļa izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
Pielikums
AUTOMOBIĻA OPEL SINTRA izsoles noteikumi 
1. vispārīgie noteikumi
 
1.1. Automobīlis: Opel Sintra, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas numurs GJ 1982, turpmāk – Transportlīdzeklis,  izsoles
noteikumi, turpmāk – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Transportlīdzekļa izsole atbilstoši Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2. Transportlīdzekļu atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3. Izsoli organizē Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
1.4. Transportlīdzekļa izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.,
- 2017. gada 4. jūlijā, plkst. 13:00;
1.5. Transportlīdzekļa izsoles sākumcena tiek noteikta: 560.00 EUR (pieci simti sešdesmit euro, 00 centi), t.sk., PVN.
1.6. Nodrošinājuma nauda – 10% no Transportlīdzekļa sākumcenas, t.i., 56.00 EUR (piecdesmit seši euro, 00centi).
1.7. Nodrošinājuma nauda   ieskaitāma pašvaldības aģentūras Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs kontā: Pašvaldības
aģentūra Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs, Reģ. Nr. LV90001677262, Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu nov.,  LV- 4101,
Banka: A/s SEB banka, Kods UNLALV2X, Konts LV18 UNLA 0050 0038 6170 9.
1.8. Izsoles solis –20.00 EUR (divdesmit euro, 00 centi).
1.9. Sludinājums par Transportlīdzekļa izsoli publicējams, laikrakstā „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
1.10. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      TRANSPORTLĪDZEKĻa raksturojums
2.1. Transportlīdzeklis :
2.1.1.marka, modelis: Opel Sintra, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas numurs GJ 1982, identifikācijas Nr.:
4GDDU03A0VD261682, motora tilpums: 2.2L, motora jauda: 104KW, degviela: benzīns, riteņu piedziņa: 4x2, 1. reģistrācija:
05.09.1997., krāsa: ķiršu, odometra rādījums: 257398 km, sēdvietu skaits: 7, tehniskā apskate: 09.06.2017;  Komplektācija:
stūres pastiprinātājs, manuālā pārnesumu kārba, elektriskie stiklu pacēlāji, kondicionieris, jumta reliņi, vieglmetāla diski
R15, elektriski regulējami spoguļi, velūra apdares salons,  drošības gaisa spilveni, ABS, centrālā atslēga, audioaparatūra
AM/FM, sakabes ierīce;
2.1.2.Transportlīdzeklis ir pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, saskaņā ar transporta līdzekļa
reģistrācijas apliecību Nr. AF 0129419;
2.1.3.Transportlīdzeklim netiek noteikts garantijas termiņš ;
2.1.4.Transportlīdzekļa pārreģistrācijas un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs ;
2.1.5.Transportlīdzekli var apskatīt, iepriekš piezvanot pa mob.tālruni 29105651, Bruno Alksnis.
 
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 Transportlīdzekli un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. 3.2.      Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2017.gada 3. jūlijam
plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.kabinetā (tālr. 26104449, Komisijas
sekretārs) jāreģistrējas un jāiesniedz šādi dokumenti:  3.2.1.      juridiskai personai:
3.2.1.1. pārstāvja pilnvara (oriģināls) vai cits dokuments, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu;
3.2.1.2. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz juridisko personu nav pasludināts maksātnespējas process,
nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu
vai darbības izbeigšanu;
3.2.1.3. statūtu noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;

http://www.cesis.lv
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3.2.1.4. informācija par nodrošinājuma naudas iemaksu.
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.2.2.      Fiziskai personai:
3.2.2.1.uzrāda personas apliecinošu dokumentu – pasi;
3.2.2.2.      rakstisks apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process;
3.2.2.3.      informācija par nodrošinājuma naudas samaksu.
3.3.      Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku
reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas
adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta
apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4.      Persona netiek reģistrēta, ja:
3.4.1.      nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2.      vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3.      ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta.
4.      IZSOLES PROCESS
4.1.      Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem
un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
4.2.      Izsole var notikt arī tad, ja uz Transportlīdzekli reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3.      Ja noteiktajā laikā uz Transportlīdzekli ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens
dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo
vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
4.3.1.      sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
4.3.2.      noteikt, ka izsole nenotiek.
4.4.      Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma
nauda netiek atmaksāta.
4.5.      Ja Komisija pieņem Noteikumu 4.3.1.punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt
Transportlīdzekļa pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas
neapstiprina gatavību iegādāties Transportlīdzekli par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.      Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ
nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
4.7.      Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un
piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
4.8.      Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
4.9.      Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.10.  Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka
reģistrācijas numuram.
4.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus,   apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.12.  Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.13.  Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.14.  Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
4.15.  Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Transportlīdzekli, paziņo sākumcenu, kā arī izsoles soli – summu
par kādu sākumcena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.16.  Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.17.  Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
4.18.  Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Transportlīdzekļa sākumcenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.19.  Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo
solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena
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Transportlīdzeklis ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena
tiek ierakstīti protokolā.
4.20.  Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Transportlīdzekļa tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
ka viņš palielina solīto Transportlīdzekļa cenu par noteikto izsoles soli.
4.21.   Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu
ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. dalībnieki velk lozes
atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.22.  Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.23.  Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai
savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.24.  Izsoles dalībnieks, kurš Transportlīdzekli nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un
neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā Transportlīdzekļa. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no
dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši
vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks,
komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 4.3. un 4.5.punktiemm.
4.25.  Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Transportlīdzekli, saņem izziņu par izsolē
iegūto Transportlīdzekli. Izziņā norādīta nosolītā Transportlīdzekļa cena un samaksas kārtība.
4.26.  Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Transportlīdzekli, atmaksā nodrošinājuma naudu piecu darba dienu laikā.
5.      Samaksas kārtība
5.1.      Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, t.sk., PVN 21%, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu,
jāsamaksā par nosolīto Transportlīdzekli līdz 2017. gada 18. jūlijam ieskaitot;
5.2.       Ja nosolītājs līdz 2017.gada 18. jūlijam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu
par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Transportlīdzekli un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku,
kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Transportlīdzekli pārsolītajam
pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no
piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Transportlīdzekļa 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 uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā;
5.3.      Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Transportlīdzekli, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta
pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un
Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
6.      Nenotikusi izsole
6.1.      Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1.      noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2.      sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3.      noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 
7.      Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1.      Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome nākošajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un
attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas;
7.2.      Pirkuma līgumu paraksta 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 dienu
laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas;
8.2.      Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie termiņi.
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Lēmums Nr. 131 Par ziedojumu pieņemšanu Cēsu internātpamatskolas –
rehabilitācijas centram

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmumu Nr.294 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas
kārtību” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.05.2017. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome ar 13
balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atļaut Cēsu internātpamatskolai - rehabilitācijas centram pieņemt ziedojumu no Nodibinājuma “Rietumu Bankas
labdarības fonds”, reģistrācijas Nr. LV40008114048, 3962.72 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi euro un 72
centi) atbalsts sensorās istabas aprīkojuma iegādei.
 
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 132 Par  papildus likmēm pirmsskolas izglītības programmas
īstenošanai Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē no 20.06.2017. līdz
26.07.2017.

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un, ņemot vērā Cēsu novada domes
priekšsēdētāja 05.01.2017. rīkojuma Nr.1-14/3 otro punktu, Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē  no 2017.gada
20. jūnija līdz 26.jūlijam uzņemami 58 bērni no  Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras šajā laikā
periodā neīsteno pirmsskolas izglītības programmu. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu,
papildus atveramas divas grupas.
Ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 18.05.2017. (prot. Nr.7) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 25.05.2017. (prot.Nr.7) atzinumus, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis,
I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē no 20.06.2017. līdz 26.07.2017. izveidot amata vienību “pirmsskolas1.
izglītības skolotājs” (profesijas kods klasifikatorā 234201) 2,5 likmes, nosakot mēnešalgu LR Ministru kabineta
noteiktās darba algas apmērā.

2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai nodrošināt darbību atbilstoši lēmumam.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 133 Par Cēsu Pilsētas vidusskolas un Rāmuļu pamatskolas dalību
Eiropas Savienības struktūrfondu projektā Nr. 8.3.2. 2/16/I/001 “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.08.2016. noteikumu Nr. 589 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas noteikumi”
saskaņā ar minēto noteikumu 18.1.3.  apakšpunktu dalībai projektā deleģēt Cēsu Pilsētas vidusskolu un Rāmuļu
pamatskolu, kas atbilst projekta noteiktajām prioritātēm.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 21. punktu un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 18.05.2017. atzinumu (prot.Nr.7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.05.2017. atzinumu (prot.
Nr.7), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1.      Sadarboties ar Valsts izglītības un satura centru projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” īstenošanā.
2.      Akceptēt Cēsu Pilsētas vidusskolas un Rāmuļu pamatskolas dalību projektā un atbalstīt izglītības iestādes
individuālo atbalsta pasākumu plāna ieviešanā.
3.      Atbalstīt sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts izglītības satura centru par individuālo atbalsta pasākumu
ieviešanu Cēsu Pilsētas vidusskolā un Rāmuļu pamatskolā.
4.      Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldība projekta īstenošanā uzņemas sadarbības partnera saistības.
5.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 134 Par grozījumiem Cēsu novada domes 27.03.2014. lēmumā Nr.
162 “Par nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 
4201 005 1502, nodošanu pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle””

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
             Cēsu novada dome 2014.gada 27.martā pieņēma lēmumu Nr. 162 “Par nekustamā īpašuma Raunas iela
12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 005 1502, nodošanu pārvaldīšanā SIA “Vidzemes koncertzāle”” (prot. Nr.4, 13.p.),
saskaņā ar kuru SIA “Vidzemes koncertzāle” uzdots  veikt nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra
Nr. 4201 005 1502, sastāvošu no divām zemes vienībām, kadastra apzīmējums 4201 005 1502, ar platību 3037 m2 un 4201
005 0007, ar platību 40 m2, un ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001, kopējā platība 7004.5 m2, pārvaldīšanu no
2014.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam. 2014.gada 31.martā starp Cēsu novada pašvaldību un SIA “Vidzemes
koncertzāle” noslēgts Pārvaldīšanas līgums Nr. 169/2014/2-20.2, un ar 2014.gada 31.marta aktu “Par Cēsu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads (kadastra Nr. 4201 005 1502) pārņemšanu SIA
“Vidzemes koncertzāle” pārvaldīšanā” un 2014.gada 1.aprīļa aktu “Par pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra Raunas iela
12, Cēsis, Cēsu novads, pārņemšanu SIA “Vidzemes koncertzāle” pārvaldīšanā” minētais nekustamais īpašums un tajā
esošā kustamā manta (pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs) ir nodoti SIA “Vidzemes koncertzāle” pārvaldīšanā. 
Cēsu novada dome 2017.gada 30.martā pieņēma lēmumu Nr. 80 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Vidzemes
koncertzāle”” (prot. Nr. 4, 9.p.) un 2017.gada 8.maijā noslēdza Deleģēšanas līgumu Nr.244/2017/2-20.1, kura
2.1.1.apakšpunktā noteikts, ka Cēsu novada pašvaldības apņemas “ar atsevišķu domes lēmumu un līgumu nodod
Pilnvarotajai personai pārvaldīšanā un bezatlīdzības lietošanā Pašvaldībai piederošu nekustamu un kustamu īpašumu,
kas nepieciešams Uzdevumu izpildei”.
 No Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punkta izriet,
ka publiskas personas mantu var nodot bezatlīdzības lietošanā kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu
pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmās
daļas 5.punktu, trešo, trešo prim, ceturto un piekto daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
25.05.2017.atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret –
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nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 2014.gada 27.marta lēmumā Nr. 162 “Par nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis,
Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 1502, nodošanu pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle” šādus grozījumus:
1.1.Papildināt 1.punktu aiz teksta “kopējā platība 7004.5 m2,” ar tekstu “un kustamo mantu (pamatlīdzekļi un mazvērtīgais
inventārs), saskaņā ar 1.;2.;3.;4.;5.;6.;7.;8.pielikumu”;
1.2. Papildināt lēmumu ar jaunu 1.1 punktu šādā redakcijā: “1.1 Nodot bezatlīdzības lietošanā SIA “Vidzemes koncertzāle”
nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 1502, daļu, tajā skaitā 5252.0 m2 ēkas
platību (ēkas kopējā platība, no kuras atskaitīta: Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai nomā nodotā platība (telpu
grupa, kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001 020, 1168.4 m2); kafejnīcas darbības nodrošināšanai nomā nodotā
platība (telpu grupa, kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001 021, 303.1 m2 + telpa Nr. 113 (pagrabs) un telpas Nr. 86,
87, 88, 89, 90, 91 (7.stāvs) no telpu grupas, kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001 019,  160.9 m2, kopā 464.0 m2) un
pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pastāvīgā nomā nodotā platība (telpas Nr. 80, 81, 82, 83, 84, 85
(6.stāvs) no telpu grupas, kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001 019, 120.1 m2)), zemi 2307.1 m2 kopplatībā
(proporcionāli ēkas platībai), un kustamo mantu (pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs), saskaņā ar 1.un 2. pielikumu”,
ar mērķi: 2017.gada 8.maija Deleģēšanas līgumā Nr. 244/2017/2-20.1 noteikto pārvaldes uzdevumu pildīšanai, kā arī
publiskas personas pakalpojumu sniegšanai.”;
1.3. Papildināt lēmumu ar jaunu 1.2 punktu šādā redakcijā: “1.2 Noteikt, ka lēmuma 1.1 punkts zaudē spēku, ja izbeidzas vai
pirms termiņa tiek izbeigts 2017.gada 8.maija Deleģēšanas līgums Nr. 244/2017/2-20.1”;
1.4. Papildināt lēmumu ar jaunu 1.3 punktu šādā redakcijā: “1.3 Noteikt, ka SIA “Vidzemes koncertzāle” nodrošina tai
bezatlīdzības lietošanā nodotās lēmuma 1.1 punktā   minētās mantas uzturēšanu un sedz ar to saistītos izdevumus”;
1.5. Izslēgt Pārvaldīšanas līguma 2.1.apakšpunkta otro teikumu.
            2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam sagatavot grozījumus 2014.gada 31.marta
    Pārvaldīšanas līgumā Nr. 169/2014/2-20.2.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.
 
pielikums
 

Lēmums Nr. 135 Par aizņēmumu projekta  „Dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 4201 004 0715 001 atjaunošana, daļu telpu piemērojot dienesta
viesnīcas vajadzībām, Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā”  realizācijai

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
2016.gadā tika uzsākts realizēt  sociālās dzīvojamās mājas atjaunošanas projekts “Dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 4201 004 0715 001 atjaunošana, daļu telpu piemērojot dienesta viesnīcas vajadzībām, Saules ielā 23, Cēsīs ,
Cēsu novadā”.
Projekta realizācija notiek 3.kārtās un kopējās izmaksas  pēc iepirkuma procedūras rezultātiem 1 656 650,24 EUR ( t.sk.
PVN), t.sk. :
1.un 3.kārtas izmaksas 1 027 938,29 EUR un tiek realizētas darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā
virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību
vidi" projekta "Esošo kopmītņu tipa istabiņu atjaunošana piemērojot tās izglītojamo dienesta viesnīcas vajadzībām, Saules
ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā” ietvaros. Dienesta viesnīcu izmantos Cēsu novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības
iestāžu skolēni. 
2.kārtā tiek realizēts sociālo programmu investīciju projekts "Esošo kopmītņu tipa istabiņu atjaunošana piemērojot tās
vienistabu un divistabu dzīvokļiem, Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā" 2.kārtas izmaksas 628 712 EUR., 2.kārtas
būvniecības izmaksas ir attiecināmas uz sociālās dzīvojamās mājas sociālo dzīvokļu atjaunošanu, kurā esošie dzīvokļi
tiek izīrēti personām ( ģimenēm), kuras ir atzītas par maznodrošinātām vai trūcīgām.
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
2017.gadam” 14.panta otrās daļas 1.punktu, ievērojot Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.05.2017.

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/pielikums_lem.nr.134.pdf
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atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
 

Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 777 939,00 EUR ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas1.
periodu ik pēc 1 gada projekta „Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0715 001 atjaunošana, daļu
telpu piemērojot dienesta viesnīcas vajadzībām, Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā” realizācijai.
Aizņēmumu izsniegt 2017.gadā pēc pieprasījuma.2.
Kredīta atmaksas periodu noteikt 12 (divpadsmit) gadus.3.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2019.gada janvāri.4.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.5.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.6.

 
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 136 Par Cēsu novada domes 2017.gada 1.jūnija saistošo noteikumu
Nr.14 „Grozījumi Cēsu novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu””
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.05.2017.
atzinumam (protokols Nr.7), Cēsu novada dome ar 10 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova,  G.Grosbergs, I.Lāce, A.Malkavs), pret – 1 (M.Niklass), atturas – 2
(A.Bimbirulis, U.Lencbergs), nolemj:
 
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2017.gada 1.jūnija saistošos noteikumus Nr.14 „ Grozījumi Cēsu novada domes 2017.gada
26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 

Lēmums Nr. 137 Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar Cēsu dzīvnieku
aizsardzības biedrību

Ziņo: V.Kalandārovs, Komunālās nodaļas vadītājs
 
Cēsu novada pašvaldība, pamatojoties uz Cēsu novada domes 29.12.2016. lēmumu Nr. 363 „Par deleģēšanas līgumu”, ar
Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrību, reģ. Nr. 40008258185, 02.01.2017. ir noslēgusi deleģēšanas līgumu Nr. 2/2017/2-20.1
(turpmāk – Deleģēšanas līgums) par pārvaldes uzdevumu, kas izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas, izpildi.
Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība 22.03.2017. Cēsu novada pašvaldībā iesniedza iesniegumu (reģ. Nr.71248), kurā tā
atsakās no Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrībai bezatlīdzības lietošanā nodotā pašvaldībai piekrītošā zemes gabala

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/budzeta_grozijumi_136.pdf
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(kopējā platība 6317,0 m2) Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas aptuveni 1555 m 2 platībā, jo tas nav nepieciešams
deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildē. Vienlaikus Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība neiebilst, ka zemes gabala Krasta
ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, daļa aptuveni 1555 m 2 platībā, tiek nodota lietošanā citai personai.
Tāpat, Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība 10.05.2017. Cēsu novada pašvaldībā iesniedza iesniegumu (reģ. Nr.71248),
kurā tā atsakās no Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrībai bez atlīdzības lietošanā (patapinājumā) nodotā Deleģēšanas
līguma 2.pielikuma 3.punktā norādītā pašvaldībai piederošā metāla skapja (pelēks, inventāra numurs P 120126), jo tas ir
nolietojies un nav nepieciešams deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildē.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu,
431. panta pirmo daļu, 46.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
ceturto daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 39.pantu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5. punktu, Deleģēšanas līguma 8.4.punktu, Cēsu
novada dome ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-
Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.        Apstiprināt grozījumus 02.01.2017. Deleģēšanas līgumā Nr. 2/2017/2-20.1, kas noslēgts starp Cēsu novada
pašvaldību un Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrību, reģistrācijas Nr. 40008258185, saskaņā ar pielikumu.
2.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
Pielikums
Grozījumi 02.01.2017. deleģēšanas līgumā
Nr. 2/2017/2-20.1
 
Cēsīs,                                                                        
                         2017.gada _
 
Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101,
turpmāk – Pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Cēsu novada pašvaldības nolikumu rīkojas
Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, un
Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība, reģistrācijas Nr. 40008258185, juridiskā adrese: Cēsu prospekts 3-2, Priekuļi,
Priekuļu nov., LV-4126, turpmāk - Pilnvarotā persona, kuras vārdā saskaņā ar biedrības statūtiem darbojas valdes
priekšsēdētāja Diāna Pipure,
abas puses kopā un katra atsevišķi, turpmāk - Puses vai Puse,
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu,
431. panta pirmo daļu, 46.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
ceturto daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 39.pantu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5. punktu un 02.01.2017. Deleģēšanas līguma Nr.
2/2017/2-20.1 8.4.punktu,
          ievērojot Cēsu novada domes 01.06.2017. sēdes lēmumu Nr.137 „Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar
Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrību  (protokols Nr.7, 12.p.),
noslēdz šādus grozījumus (turpmāk – Grozījumi) 25.07.2012.deleģēšanas līgumā Nr. 426/2012/2-20.1 (turpmāk – Līgums):
1.    Izteikt Līguma 2.1.2. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„2.1.2. Uzdevuma izpildes veikšana tiek nodrošināta Pašvaldības bezatlīdzības lietošanā esošajā Nekustamajā  īpašumā,
kas sastāv no 2 (divām) nedzīvojamām ēkām (kadastra  apzīmējums 42010060106001 (89,5 m2 platībā); kadastra 
apzīmējums 42010060106002 (36,1 m2 platībā), un pašvaldībai piekrītošā zemes gabala (platība 4762,0 m2) Krasta ielā 1,
Cēsīs, Cēsu novadā, visā Līguma darbības laikā (Līguma 4.pielikums).”.
2.    Puses vienojas grozīt Līguma 3.pielikumu, izslēdzot no tā ierakstu Nr. 3 “Metāla skapis pelēks”.
3.    Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā tādi, kādi tie ir noslēgtajā Līgumā.
4.    Grozījumi stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
5.    Grozījumi sastādīti un parakstīti 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.Visiem Grozījumu
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Pušu juridiskās adreses un banku rekvizīti
Pašvaldība Pilnvarotā persona
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Cēsu novada pašvaldība      
Reģ. Nr.90000031048           
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
banka: A/s SEB banka
kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5
 

Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība
Reģ Nr. 40008258185
Cēsu prospekts 3 -2, Priekuļi,
Priekuļu nov., LV-4126,
 banka: AS SEB banka
 kods: UNLA2X
 Konta Nr. LV72 UNLA 0050 0245 7266 2

 
  z.v.
domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs

 
_ z.v.
valdes priekšsēdētāja Diāna Pipure

 

Lēmums Nr. 138 Par projekta pieteikuma  „Cēsu Profesionālās vidusskolas
modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.249 “Darbības programmas ”Izaugsme un
nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas
noteikumi”    un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk, CFLA), kā sadarbības  iestādes uzaicinājumu
(26.08.2016. Nr. 39-2-60/4846) sagatavot un iesniegt Eiropas Reģionālā un attīstības fonda projekta iesniegumu un Cēsu
novada integrētās attīstības programmas 2013.-2019.gadam Rīcības un investīcijas plāna rīcības virziena 2.1. “Nodrošināt
kvalitatīvu izglītību” uzdevumu 2.1.3. “Atbalstīt profesionālo izglītības iestāžu sakārtošanu un attīstību”, ievērojot likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis,
I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atcelt Cēsu novada domes 30.03.2017. lēmumu Nr. 90 “Par projekta pieteikuma ”Cēsu Profesionālās vidusskolas
modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”, saskaņā ar 2017.gada 30.maija (prot.Nr.28.15.§) Grozījumi
2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.249 “Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.
specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi””.
2.      Sagatavot un iesniegt, saskaņā  ar LR Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.249 “Darbības
programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt modernizēto profesionālās izglītības
iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi” projekta iesniegumu „Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija”.  Paredzot,
ka projekta  kopējās izmaksas nepārsniedz 2 811 015 EUR (divi miljoni astoņi simti vienpadsmit tūkstoši piecpadsmit
eiro), ERAF līdzfinansējums 1 443 576.00 EUR, (viens miljons četri simti četrdesmit trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit
seši eiro, 00 centi), pašvaldības līdzfinansējums ir 15% no attiecināmajām izmaksām.
3.      Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu nodaļā projekta ieviešanas
(ieņēmumu) un izdevumu tāmi.
4.      Projektu realizēt no 2017. gada līdz  2019. gadam.
5.      Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
6.      Lēmums stājas spēkā 02.06.2017.
7.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 139 Par „Cēsu Pils darbības stratēģijas 2017-2025” apstiprināšanu

Ziņo: I.Asare,  p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktora vietniece kultūras un attīstības jautājumos
             Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un Ministru
Kabineta noteikumiem Nr. 322 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības
un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenošanas noteikumi” un projektu iesniegumu atlases
nolikumu, uz kuru pamata tiek mainīts Cēsu Pils darbības stratēģijas īstenošanas laiks, nodrošinot stratēģijas darbību
vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas beigām, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa,
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A.Melbārdis, E.Geruļskis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis,
I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 29.12.2016. lēmumu Nr.336 “Par „Cēsu Pils darbības stratēģijas1.
2017-2023” apstiprināšanu”.
Apstiprināt “Cēsu Pils darbības stratēģiju 2017-2025”, saskaņā ar pielikumu.2.
Uzdot Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram nodrošināt “Cēsu Pils darbības3.
stratēģijas 2017-2025” izpildi.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.4.

 
Pielikums

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/pielikums_lem.nr.139.pdf
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