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Lēmums Nr. 144 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 251 „Par
Administratīvo komisiju”

Ziņo: J.Goba, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
 
Pamatojoties uz I.Sietiņsones 27.05.2015. iesniegumu, izmaiņām Cēsu novada Pašvaldības policijā, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par
(I.Timermanis, A.Malkavs, I.Lāce, M.Malcenieks, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs,
G.Grosbergs, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
       Izdarīt Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 251 „Par Administratīvo komisiju” šādus grozījumus:
1.      Izslēgt ar 01.07.2015. no komisijas sastāva I.Sietiņsoni, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
vadītāju, un I.Rudzīti, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieci.
2.      Apstiprināt par komisijas priekšsēdētāju A.Prikuli, jurista privātprakse.
3.      Apstiprināt par komisijas priekšsēdētāja vietnieci V.Zaļaiskalnu, Vaives pagasta pārvaldes vadītāju.
4.      Iekļaut komisijas sastāvā:
4.1. I.Priedi, Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektori;
4.2. L.Zālīti, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas pilngadīgajām personām vadītāju.
5.      Aizstāt Administratīvās komisijas locekles uzvārdu “Jurģēna” ar uzvārdu “Agafonova”.
6.      Apstiprināt par komisijas sekretāri I.Priedi, Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektori.
7.      Atļaut A.Prikulim kā valsts amatpersonai (Cēsu novada Bāriņtiesas loceklim) savienot amatu ar citu amatu
(Administratīvās komisijas priekšsēdētājs), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
8.      Atļaut A.Prikulim kā valsts amatpersonai (Administratīvās komisijas priekšsēdētājam) savienot amatu ar citu
amatu (Cēsu novada Bāriņtiesas loceklis, jurista privātprakse), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
9.      Atļaut V.Zaļaiskalnai kā valsts amatpersonai (iestādes vadītājai, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas
loceklei, Transporta kustības organizācijas komisijas loceklei, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklei,
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklei, iepirkuma komisiju loceklei) savienot amatu ar citu amatu
(Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietniece), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
10.  Atļaut V.Zaļaiskalnai kā valsts amatpersonai (Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietniece) savienot amatu ar
citu amatu (iestādes vadītājai, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas loceklei, Transporta kustības organizācijas
komisijas loceklei, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklei, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklei,
iepirkuma komisiju loceklei), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
11.  Atļaut I.Priedei kā valsts amatpersonai (Administratīvās komisijas locekle) savienot amatu ar citu amatu (Cēsu
novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
12.  Atļaut L.Zālītei kā valsts amatpersonai (Administratīvās komisijas locekle) savienot amatu ar citu amatu (Cēsu
novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja), jo amatu
savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 

Lēmums Nr. 145 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 252 „Par
Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”

Ziņo: J.Goba, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
 
Pamatojoties uz I.Sietiņsones 27.05.2015. iesniegumu, izmaiņām Cēsu novada Pašvaldības policijā, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par
(I.Timermanis, A.Malkavs, I.Lāce, M.Malcenieks, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs,
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G.Grosbergs, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 252 „Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju” šādus
grozījumus:
 
1.      Izslēgt ar 01.07.2015. no komisijas sastāva I.Rudzīti, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieci.
2.      Iekļaut komisijas sastāvā I.Priedi, Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektori.
3.      Apstiprināt par komisijas sekretāri I.Priedi, Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektori.
4.      Atļaut I.Priedei kā valsts amatpersonai (Administratīvās komisijas locekle) savienot amatu ar citu amatu (Cēsu
novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore, Licencēšanas komisijas locekle), jo amatu savienošana
nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 

Lēmums Nr. 146 Grozījumi Cēsu novada domes 12.01.2012. lēmumā Nr.3  „Par
Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisiju”

Ziņo: J.Goba, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
 
Pamatojoties uz izmaiņām Cēsu novada Pašvaldības policijā, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
61.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Timermanis, A.Malkavs, I.Lāce, M.Malcenieks, L.Krastiņa,
I.Suija-Markova, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 12.01.2012. lēmumā Nr. 3 „Par Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisiju” šādus
grozījumus:
1.      Izslēgt ar 01.07.2015. no komisijas sastāva I.Rudzīti, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieci ;
2.      Iekļaut komisijas sastāvā I.Priedi, Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektori un
M.Niklasu, Cēsu novada domes deputātu.
3.      Atļaut I.Priedei kā valsts amatpersonai (Licencēšanas komisijas locekle) savienot amatu ar citu amatu (Cēsu
novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore, Administratīvās komisijas locekle), jo amatu savienošana
nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4.      Atļaut M.Niklasam kā valsts amatpersonai (Licencēšanas komisijas loceklis) savienot amatu ar citu amatu
(Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijas loceklim, Komisijas brīvo vietu
sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs loceklim, Komisijas interešu izglītības programmu izvērtēšanai priekšsēdētājam,
Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisijas priekšsēdētājam, Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju vai
izpilddirektora vērtēšanas komisijas loceklis, Cēsu novada domes deputāts), jo amatu savienošana nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
 
 

Lēmums Nr. 147 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Valmieras iela
19,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 002 0604, daļas nodošanu
valdījumā un pārvaldīšanā, daļas- lietošanā un pārvaldīšanā Cēsu Profesionālajai
vidusskolai

Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
Saskaņā ar Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošo noteikumu Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” (apstiprināti ar
Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmumu Nr. 292 (prot. Nr. 11, 20.p.)) 15.punkta 15.6.apakšpunktu: Cēsu novada pašvaldībā
ir izveidotas šādas iestādes un aģentūras (turpmāk – Iestādes): 15.6. Cēsu Profesionālā vidusskola.
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22.12.2011. pieņemts Cēsu novada domes lēmums Nr. 608 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas attīstību” (prot. Nr. 27, 9.p.),
ar kuru nolemts: atbalstīt Cēsu Profesionālās vidusskolas praktiskās apmācības kompleksa būvniecību Valmieras ielā 19,
Cēsīs, Cēsu novadā.
26.04.2012. pieņemts Cēsu novada domes lēmums Nr. 222 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa attīstību” (prot.
Nr. 7, 53.p.), ar kuru apstiprināta Cēsu Profesionālās vidusskolas Attīstības un investīciju stratēģija 2010.-2015.gadam.  
Saskaņā ar Cēsu novada Attīstības programmu 2013. –2019.gadam, Cēsu novada pašvaldība, turpmāk – Pašvaldība, ERAF
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija
un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās atlases kārtas ietvaros realizē
projektu „Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība”, ar tā īstenošanas vietu Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu
novads, turpmāk – Projekts,  pamatojoties uz 06.02.2014. noslēgto Vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projekta īstenošanu Nr.2014/0007/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/007 (reģistrēta Pašvaldības AJN 18.02.2014. ar Nr.
106/2014/2-22), turpmāk – Vienošanās, kuras 4.16.punkts nosaka: Finansējuma saņēmējam ir aizliegts Projekta
īstenošanas laikā un vismaz 5 (piecus) gadus pēc Projekta ietvaros Finansējuma saņēmējam veiktā pēdējā maksājuma
saņemšanas atsavināt vai norakstīt Projekta ietvaros daļēji vai pilnībā radītos vai iegādātos pamatlīdzekļus, un
4.15.punkts nosaka: Ja Projekta īstenošanas gaitā ir radīti vai iegādāti pamatlīdzekļi, Finansējuma saņēmējam ir
jānodrošina, lai tie Projekta īstenošanas laikā un vismaz 5 (piecus) gadus pēc Projekta ietvaros Finansējuma saņēmējam
veiktā pēdējā maksājuma tiktu izmantoti atbilstoši Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanas mērķim.
Projektā realizētā būve „Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveide, izbūvējot jaunbūvi un renovējot skolas ēkas,
kadastra apzīmējums 4201 002 0604 001, daļu, Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā” nodota ekspluatācijā 12.06.2015.  
Ar 02.04.2015. Cēsu novada domes lēmumu Nr.88 (prot. Nr.4, 13.p.) apstiprināta  Cēsu Profesionālās vidusskolas
Attīstības  un investīciju stratēģija  2015. – 2020.gadam, ar to paredzot 2015./2016.mācību gada uzsākšanu jaunajā
mācību korpusā Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā.
 Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 002 0604, sastāvoša no
zemes gabala un divām ēkām: skola, kadastra apzīmējums 4201 002 0604 001, un mācību ražošanas korpuss, kadastra
apzīmējums 4201 002 0604 004, reģistrētas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 1000 0004 6237 Cēsu novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums:
08.08.2012.,  turpmāk viss kopā – Īpašums.
06.03.2014. pieņemts Cēsu novada domes lēmums Nr.137 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 3, 41.p.), ar kuru  apstiprināti Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma pārvaldīšanas noteikumi Nr.20, turpmāk – Pārvaldīšanas noteikumi, kuros noteikti Pašvaldības nekustamā
īpašuma pārvaldīšanas  principi (mērķi): uzturēt Pašvaldības nekustamo īpašumu, īstenojot nepārtrauktu pārvaldīšanas
procesu un, izvēloties optimālas pārvaldīšanas darba metodes, nodrošināt Pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanas
īpašību (kvalitāte) saglabāšanu visā ekspluatācijas laikā, kā arī nepieļaut sabiedrības un personas drošības vai veselības
aizskārumu; pārvaldīšanas procesā veicināt Pašvaldības nekustamā īpašuma uzlabošanu, tajā skaitā apkārtējās vides
kvalitātes saglabāšanu un paaugstināšanu atbilstoši finanšu resursiem; nodrošināt ar nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi saskaņotu Pašvaldības nekustamā īpašuma efektīvu un ekonomiski lietderīgu izmantošanu, ievērojot normatīvajos
aktos noteiktās vides aizsardzības prasības. Pārvaldīšanas noteikumu 13.punkta 13.2. apakšpunkts nosaka, ka
pārvaldīšanas darbību plānošanu, veikšanu un pārraudzību...Pašvaldības dome...var uzdot... pašvaldības iestādei, ja
Pašvaldības nekustamais īpašums ir nodots iestādes lietošanā un bilancē.
Ievērojot iepriekš minēto,  lai nodrošinātu Pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principu optimālu īstenošanu
un paaugstinātu tā lietotāju atbildību ierobežota Pašvaldības budžeta apstākļos, ievērojot likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un 77.panta otro daļu, Izglītības likuma 17.panta 7.punktu,
55.panta 3.punktu un 62.panta pirmo, ceturto daļu, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmo punktu, 6.2panta otro un 3.1 daļu, Vienošanās par Eiropas Reģionālās
attīstības fonda projekta īstenošanu Nr.2014/0007/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/007 4.14, 4.15. un 4.16.punktus, Cēsu
novada domes 22.12.2011.  lēmumu Nr. 608 un 26.04.2012. lēmumu Nr. 222, Cēsu novada domes 06.03.2014.noteikumu
Nr. 20 „Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 10.,11.punktu un 13.punkta
13.2.apakšpunktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Timermanis, A.Malkavs, I.Lāce, M.Malcenieks,
L.Krastiņa, I.Suija-Markova, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.Nodot valdījumā Cēsu Profesionālajai vidusskolai, vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009654427, 
juridiskā adrese: Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, turpmāk – Iestāde:
1.1. ar 03.07.2015. nekustamā īpašuma Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 002 0604, daļu - ēku (mācību
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ražošanas korpuss), kadastra apzīmējums 4201 002 0604 004, ar atlikušo bilances vērtību pēc stāvokļa uz 30.06.2015.
Pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra saraksts tiek iesniegts atsevišķi pēc pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra
uzņemšanas Pašvaldības uzskaitē;
1.2. ar 01.09.2015. nekustamā īpašuma Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 002 0604, daļu - ēku (skola),
kadastra apzīmējums 4201 002 0604 001, ar atlikušo bilances vērtību pēc stāvokļa uz 31.08.2015. Pamatlīdzekļu un
mazvērtīgā inventāra saraksts tiek iesniegts atsevišķi pēc pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzņemšanas
Pašvaldības uzskaitē, turpmāk abas kopā – Ēkas, Iestādes funkciju pilnvērtīgai nodrošināšanai saistībā ar apstiprināto 
Cēsu Profesionālās vidusskolas Attīstības  un investīciju stratēģiju  2015. – 2020.gadam.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot rakstveida līgumu (vienošanos) par 1. punktā
minēto Ēku nodošanu valdījumā Iestādei, tajā papildus nosakot no Projekta izrietošus finansējuma saņēmēja (Pašvaldība)
pienākumus:
2.1.aizliegts cedēt vai kā citādi nodot savas no Vienošanās izrietošās prasījuma tiesības citām personām;
2.2.Projekta ietvaros radītos vai iegādātos pamatlīdzekļus izmantot atbilstoši Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējuma piešķiršanas mērķim;
2.3. aizliegts Projekta īstenošanas laikā un vismaz 5 (piecus) gadus pēc Projekta ietvaros Finansējuma saņēmējam veiktā
pēdējā maksājuma saņemšanas atsavināt vai norakstīt Projekta ietvaros daļēji vai pilnībā radītos vai iegādātos
pamatlīdzekļus.
3.Valdījumā tiek nodotas 1. punktā minētās Ēkas paredzētajam lietojumam atbilstošā tehniskā stāvoklī, uz laiku, līdz
mainās valdītāja (Iestāde) juridiskais statuss vai Cēsu novada dome pieņem jaunu lēmumu.
4. Nodot lietošanā Iestādei ar 01.09.2015. nekustamā īpašuma Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 002
0604, daļu  - apbūvētu zemes gabalu, kadastra apzīmējums 4201 002 0604,   19254 m2 kopplatībā, turpmāk – Zeme,
1.punktā minēto Ēku uzturēšanai.
5. Ar pārņemšanas brīdi valdījumā un lietošanā Iestāde uzņemas visas Ēku un Zemes  īpašnieka tiesības un pienākumus,
lai nodrošinātu to saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu.
6. Iestāde nodrošina un apmaksā komunālos un uzturēšanas pakalpojumus (apkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā
karstais) un kanalizācija, sakaru pakalpojumi, sadzīves atkritumu utilizācija, apsardze, ugunsdrošības signalizācija,
interneta pieslēgums, telpu un teritorijas uzkopšana, inženiertehnisko sistēmu apkope), slēdzot līgumus par attiecīgu
pakalpojumu nodrošināšanu.
7. Uzdot Iestādei veikt nekustamā īpašuma Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 002 0604, turpmāk –
Īpašums, pārvaldīšanu saskaņā ar Pārvaldīšanas līgumu (pielikumā), tajā papildus nosakot no Projekta izrietošus
finansējuma saņēmēja (Pašvaldība) pienākumus:
7.1.aizliegts cedēt vai kā citādi nodot savas no Vienošanās izrietošās prasījuma tiesības citām personām;
7.2.Projekta ietvaros radītos vai iegādātos pamatlīdzekļus izmantot atbilstoši Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējuma piešķiršanas mērķim;
7.3. aizliegts Projekta īstenošanas laikā un vismaz 5 (piecus) gadus pēc Projekta ietvaros Finansējuma saņēmējam veiktā
pēdējā maksājuma saņemšanas atsavināt vai norakstīt Projekta ietvaros daļēji vai pilnībā radītos vai iegādātos
pamatlīdzekļus.
8. Noteikt Īpašuma pārvaldīšanas termiņu:
8.1.ēkai (mācību ražošanas korpuss),    kadastra apzīmējums 4201 002 0604 004,  no 03.07.2015. līdz brīdim, kad
Iestāde izbeidz savu darbību vai Cēsu novada dome pieņem attiecīgu lēmumu;
8.2. ēkai (skola), kadastra apzīmējums 4201 002 0604 001, un Zemei, kadastra apzīmējums 4201 002 0604, no 01.09.2015.
līdz brīdim, kad Iestāde izbeidz savu darbību vai Cēsu novada dome pieņem attiecīgu lēmumu.
9.  Ja pārvaldīšanas termiņā mainās Īpašuma sastāvs, Līdzēji veic grozījumus Pārvaldīšanas līgumā.
10. Noteikt, ka Iestādes (Valdītājs)  kompetencē ir lēmumu pieņemšana, kas izriet no Pārvaldīšanas noteikumu 5.punkta
5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11.un 5.12. apakšpunktiem; 6., 7., 8., 22.un 25.punktiem.
11. Noteikt, ka Pašvaldības  kompetencē ir lēmumu pieņemšana, kas izriet no Pārvaldīšanas noteikumu 5.punkta 5.5.
apakšpunkta, 23., 24., 26.un 32.punktiem.
12. Ar 01.09.2015. izbeigt Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu nov. daļas - zemes
gabals, kadastra apzīmējums 4201 002 0604, un ēka (skola), kadastra apzīmējums 4201 002 0604 001, lietošanas tiesības
Cēsu 2.vidusskolai.
13. Atļaut Cēsu Profesionālajai vidusskolai veikt telpu atjaunošanas un iekārtošanas darbus ēkā (skola), kadastra
apzīmējums 4201 002 0604 001, Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā laika periodā no 03.07.2015. līdz 31.08.2015.,
saskaņojot darbības ar Cēsu 2.vidusskolu.
14. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai, sastādot nodošanas – pieņemšanas
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aktus, tiem pievienojot saistītās dokumentācijas (zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, kadastrālās uzmērīšanas
lieta) kopijas.
15. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
Pielikums
Pārvaldīšanas līgums Nr.
 
Cēsīs,                                                                        
                            2015.gada . _
 
Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese - Bērzaines iela 5, Cēsis,
Cēsu nov., LV-4101, turpmāk - Pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Cēsu novada pašvaldības
nolikumu, rīkojas Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, un
Cēsu Profesionālā vidusskola, vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009654427,  juridiskā adrese: Piebalgas
iela 3, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, turpmāk – Valdītājs, kuras vārdā saskaņā ar iestādes nolikumu rīkojas direktore Maira
Apsīte,
turpmāk tekstā abi kopā saukti – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs,
ņemot vērā, ka Cēsu Profesionālā vidusskola ir nekustamā īpašuma Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu novads  plānotais
lietotājs un Valdītājs,
pamatojoties uz Cēsu novada domes 02.07.2015. sēdes lēmumu Nr.147 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Valmieras iela 19,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006, daļas nodošanu valdījumā un pārvaldīšanā, daļas-
lietošanā un pārvaldīšanā Cēsu Profesionālajai vidusskolai” (protokols Nr. 9, 4.p.) un  06.03.2014. Cēsu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumiem Nr.20, kas apstiprināti ar Cēsu novada domes 06.03.2014.
sēdes lēmumu Nr.137 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumu apstiprināšanu”
(protokols Nr. 3, 41.p.),
noslēdz šādu Pārvaldīšanas līgumu, turpmāk - Līgums:
1.      Līguma priekšmets:
1.1.Pašvaldība uzdod un Valdītājs apņemas pārvaldīt Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošu nekustamo īpašumu
Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 002 0604, sastāvošu no zemes gabala un divām ēkām: skola,
kadastra apzīmējums 4201 002 0604 001, un mācību ražošanas korpuss, kadastra apzīmējums 4201 002 0604 004,
turpmāk viss kopā – Īpašums. Ja pārvaldīšanas termiņā mainās Īpašuma sastāvs, Līdzēji veic grozījumus Līgumā.
1.2. Pašvaldība apliecina, ka Īpašums uz Līguma parakstīšanas brīdi pieder Cēsu novada pašvaldībai. Īpašuma tiesības uz
Cēsu novada pašvaldības vārda (lēmuma datums: 08.08.2012. un ._.2015. – pievienota ēka, kadastra apzīmējums 4201 002
0604 004) nostiprinātas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000
0004 6237.  Īpašums pilnā sastāvā uzņemts Pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē.
1.3.Pārvaldniekam Īpašuma tehniskais stāvoklis Līguma noslēgšanas brīdī ir zināms.
1.4.Līdzēji Īpašuma pārvaldīšanā ievēro 06.03.2014. Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas
noteikumus Nr.20, apstiprināti ar Cēsu novada domes 06.03.2014. sēdes lēmumu Nr. 137 „Par Cēsu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 3, 41.p.), turpmāk – Pārvaldīšanas noteikumi
(pielikumā).
2.      Līguma termiņš un līguma izbeigšana:
2.1.Īpašums tiek nodots pārvaldīšanā:
2.1.1. ēka (mācību ražošanas korpuss), kadastra apzīmējums 4201 002 0604 004 no 01.07.2015. līdz brīdim, kad Cēsu
Profesionālā vidusskola izbeidz savu darbību vai Cēsu novada dome pieņem attiecīgu lēmumu, ar nodošanas –
pieņemšanas aktu, kurš tiek izsniegts vienlaicīgi ar Pārvaldīšanas līgumu. Pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra saraksts
tiek iesniegts atsevišķi pēc pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzņemšanas Pašvaldības uzskaitē;
 2.1.2. ēka (skola), kadastra apzīmējums 4201 002 0604 004, un zemes gabals, kadastra apzīmējums 4201 002 0604, no
01.09.2015. līdz brīdim, kad Cēsu Profesionālā vidusskola izbeidz savu darbību vai Cēsu novada dome pieņem attiecīgu
lēmumu, ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kurš tiek izsniegts vienlaicīgi ar Pārvaldīšanas līgumu. Pamatlīdzekļu un
mazvērtīgā inventāra saraksts tiek iesniegts atsevišķi pēc pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzņemšanas
Pašvaldības uzskaitē.
2.2.Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma 2.1.punktā norādītā termiņa, ja Īpašums pārgājis citas personas īpašumā, par ko
Pašvaldība rakstveidā informējusi Valdītāju.
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     2.3.Ja Līgums tiek izbeigts, Valdītājs divu nedēļu laikā nodod Pašvaldībai Īpašumu un visu ar Īpašuma pārvaldīšanu
saistīto dokumentāciju, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu.
 
3.       Valdītāja (Pārvaldnieka) tiesības un pienākumi:
3.1.Valdītāja pienākumi:
    3.1.1.Īpašuma apsaimniekošana saskaņā ar Pārvaldīšanas noteikumu 27.punktu;
    3.1.2.Īpašuma apsaimniekošanas pasākumu plāna (Pārvaldīšanas noteikumu 1.pielikums) un, sākot ar 2016.kalendāro
gadu, Īpašuma pārvaldīšanas ieņēmumu un izdevumu pārskata, norādot plānotās izmaksas (Pārvaldīšanas noteikumu
2.pielikums), izstrādāšana un iesniegšana Pašvaldībai - reizi gadā ne vēlāk kā līdz 31.oktobrim saskaņā ar Pārvaldīšanas
noteikumu 22. un 25.punktu;
3.1.3.Īpašuma vizuālā pārbaude un tehniskā apsekošana saskaņā ar Pārvaldīšanas noteikumu 28., 29.un 31.punktu un
ārkārtas remontu veikšana 30.punktā noteiktajos gadījumos;
3.1.4. atbilstoši Pārvaldīšanas noteikumu 33., 34.un 35.punktiem, Īpašuma uzlabošanas darbu (atjaunošana, pārbūve,
konservācija, nojaukšana) plānošana, organizēšana un kontrole, ņemot vērā tehniskās apsekošanas rezultātus;
3.1.5.būvniecības ierosināšana Īpašumā, kas saistīta ar tā uzlabošanas darbiem (atjaunošana, pārbūve, konservācija,
nojaukšana), Pašvaldības vārdā saskaņot būvprojektus;
3.1.6.Īpašuma iznomāšana saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par publiskas personas mantas iznomāšanu: nomas
līgumu slēgšana, to izpildes kontrole un parādu piedziņa tiesā vai citās institūcijās no Īpašuma nomniekiem Latvijas
Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bez atsevišķa Valdītāja pilnvarojuma, ievērojot:
            3.1.6.1.Izglītības likuma 62.panta ceturto un piekto daļu;
            3.1.6.2.Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumus Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”;
3.1.7.līgumu slēgšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Publisko iepirkumu likumam, ar komunālo
pakalpojumu sniedzējiem par komunālo pakalpojumu nodrošināšanu, sadzīves atkritumu izvešanu un citu pakalpojumu
nodrošināšanu, kā arī šo līgumu izpildes kontrole. Savlaicīga norēķinu veikšana par izmantotajiem pakalpojumiem;
3.1.8. ieņēmumus no Īpašuma apsaimniekošanas izlieto Īpašuma apsaimniekošanas izdevumu segšanai, kā arī
nepieciešamo un derīgo uzlabojumu veikšanai Īpašumā;
3.1.9.saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikto obligāto maksājumu veikšana valsts vai pašvaldību budžetos;
3.1.10.ar Īpašuma pārvaldīšanu saistītas finanšu uzskaites organizēšana;
3.1.11.Īpašuma pārvaldīšanas ieņēmumu un izdevumu analīze un priekšlikumu sagatavošana Īpašuma izmantošanas
perspektīvu izvērtēšanai;
    3.1.12.Īpašuma lietas vešana saskaņā ar Pārvaldīšanas noteikumu VII. nodaļu;
    3.1.13.ar Īpašuma pārvaldīšanu saistītās informācijas apkopošana un aktualizēšana;
3.1.14.informācijas, kas izriet no Līguma, sniegšana Pašvaldībai, tās noteiktajā termiņā;
3.1.15.citi pienākumi saskaņā ar Līgumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pārvaldīšanas noteikumiem.
3.2.Līdzēji nosaka, ka Valdītāja kompetencē ir lēmumu pieņemšana, kas izriet no Pārvaldīšanas noteikumu 5.punkta 5.1.,
5.2., 5.3., 5.4., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11.un 5.12. apakšpunktiem; 6., 7., 8., 22.un 25.punktiem.           
3.3.Valdītāja tiesības:
3.3.1.dot Īpašuma nomniekiem norādījumus sanitāro, drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumu ievērošanai;
3.3.2.Līgumā minēto pienākumu veikšanai piesaistīt nepieciešamos speciālistus;
3.3.3.citas tiesības saskaņā ar Līgumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pārvaldīšanas noteikumiem.
4.      Pašvaldības pienākumi un tiesības:
4.1.Pašvaldības pienākumi:
4.1.1. aizliegts cedēt vai kā citādi nodot savas no Vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta
 īstenošanu Nr.2014/0007/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/007 izrietošās prasījuma tiesības citām personām;
4.1.2. Projekta „Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība”, turpmāk – Projekts, ietvaros radītos vai iegādātos
pamatlīdzekļus izmantot atbilstoši Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanas mērķim;
4.1.3.aizliegts Projekta īstenošanas laikā un vismaz 5 (piecus) gadus pēc Projekta ietvaros Finansējuma saņēmējam veiktā
pēdējā maksājuma saņemšanas atsavināt vai norakstīt Projekta ietvaros daļēji vai pilnībā radītos vai iegādātos
pamatlīdzekļus.
4.1.4.atbilstoši Pārvaldīšanas noteikumu 23.un 24.punktiem, organizēt Īpašuma apdrošināšanu;
4.1.5. ar nodošanas - pieņemšanas aktu nodot Īpašumu pārvaldīšanā, pievienojot Pašvaldības rīcībā esošo dokumentu
kopijas, kas nepieciešamas Īpašuma lietas vešanai (zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, ēkas kadastrālās
uzmērīšanas lieta, būvprojekta dokumentācija un būvniecības izpilddokumentācija, pamatlīdzekļu saraksts);
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4.1.6.nelikt šķēršļus Īpašuma veiksmīgai un saimnieciskai pārvaldīšanai;
4.1.7.sniegt Valdītājam informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildē un ir Pašvaldības rīcībā, izņemot gadījumus, ja
konkrēto informāciju ir aizliegts izpaust atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
4.1.8.atbilstoši Pārvaldīšanas noteikumu 32.punktam, ne retāk kā reizi desmit gados organizēt Īpašuma tehnisko
apsekošanu;
4.1.9.atbilstoši Pārvaldīšanas noteikumu 26.punktam, ne retāk kā reizi piecos gados izvērtēt Īpašuma izmantošanas
perspektīvas;
4.1.10.citi pienākumi saskaņā ar Līgumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pārvaldīšanas noteikumiem.
4.2.Līdzēji nosaka, ka Pašvaldības kompetencē ir lēmumu pieņemšana, kas izriet no Pārvaldīšanas noteikumu 5.punkta 5.5.
apakšpunkta, 23., 24., 26.un 32.punktiem.
4.3.Pašvaldības tiesības:
4.3.1.pieņemt lēmumus par Īpašuma telpu statusa (lietojuma) maiņu; 
    4.3.2.pieprasīt no Valdītāja informāciju par saistību izpildi;
4.3.3.pieprasīt no Valdītāja ikgadējo Īpašuma apsaimniekošanas pasākumu plānu, Īpašuma pārvaldīšanas ieņēmumu un
izdevumu pārskatu un ieņēmumu un izdevumu analīzi;
4.3.4.citas tiesības saskaņā ar Līgumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pārvaldīšanas noteikumiem.
5.      Nobeiguma noteikumi:
5.1.Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību izpildei.
5.2.Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi viens otram par zaudējumiem, kas kādam no tiem radušies otra Līdzēja darbības vai
bezdarbības rezultātā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.3.Ja kādi Līguma noteikumi tiek atzīti par spēkā neesošiem, tas neaptur citu Līguma noteikumu izpildi.
5.4.Ja kādu no jautājumiem Līgums neregulē, Līdzēji vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.5.Visi strīdi, kas radušies starp Līdzējiem, ir risināmi vienošanās ceļā, bet ja Līdzēji nevar panākt vienošanos, Strīdi tiek
risināti Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā pēc Pašvaldības juridiskās adreses.
5.6.Jebkuras izmaiņas Līgumā ir spēkā, ja tās veiktas rakstveidā un ir apstiprinātas ar abu līdzēju pilnvaroto personu
parakstiem, kļūstot par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
5.7.Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens  tiek nodots Pašvaldībai, viens – Valdītājam.
 
Pašvaldība Valdītājs

 
 

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

Cēsu Profesionālā vidusskola
vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
90009654427
Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
 

 

 
z.v.
domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs

 
z.v.
direktore Maira Apsīte

 

 
 

Lēmums Nr. 148 Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 3, Cēsis, Cēsu novads,
277/431 domājamo daļu izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 14.05.2015. lēmumu Nr.118 „Grozījumi Cēsu novada domes 07.08.2014.
lēmumā Nr. 324 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Smilšu iela 3, Cēsis, Cēsu novads 277/431 domājamo
daļu nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu”” (prot.Nr.6, 5.p.) atsavināšanai, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli, nodeva nekustamā īpašuma, sastāvoša no zemes gabala 2299 m2, vienas viena dzīvokļa dzīvojamās
mājas un trīs palīgceltnēm, Smilšu iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 007 0345, dzīvokļu īpašumos
nesadalītas 277/431 domājamās daļas, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents – XX  kas Nekustamo
īpašumu nosolīja par pēdējo augstāko cenu  10 700 EUR (desmit tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi).  Pašvaldības
mantas atsavināšanas un izsoles komisija 18.06.2015. (protokols Nr.17) apstiprināja izsoles rezultātus.
XX savu piedāvāto augstāko cenu par Nekustamo īpašumu, ko veido starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma
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naudu (10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i.,  1050.00 EUR (viens tūkstotis piecdesmit euro, 00 centi)), ir
samaksājusi, ieskaitot 9 650.00 EUR (deviņi tūkstoši seši simti piecdesmit euro, 00 centi) Cēsu novada pašvaldības kontā
LV67 UNLA 0004 0001 4234 4, AS SEB banka, kods UNLALV2X.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un
34.panta otro daļu, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 18.06.2015. priekšlikumu (protkols Nr. 17) un ar
Cēsu novada domes 14.05.2015. lēmumu Nr.118 „Grozījumi Cēsu novada domes 07.08.2014. lēmumā Nr. 324 „Par Cēsu
novada pašvaldības nekustamā īpašuma Smilšu iela 3, Cēsis, Cēsu novads 277/431 domājamo daļu nodošanu
atsavināšanai un cenas apstiprināšanu”” apstiprināto izsoles noteikumu 7.1.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
11 balsīm – par (I.Timermanis, A.Malkavs, I.Lāce, M.Malcenieks, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, M.Sestulis, U.Lencbergs,
J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt nekustamā īpašuma, sastāvoša no zemes gabala 2299 m2, vienas viena dzīvokļa dzīvojamās mājas
un trīs palīgceltnēm, Smilšu iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 007 0345, dzīvokļu īpašumos nesadalītas
277/431 domājamo daļu, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, 18.06.2015. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem
Nekustamo īpašumu nosolīja XX par 10 700 EUR (desmit tūkstoši septiņi simti euro,00 centi).
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai  sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
3.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
           4.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 

Lēmums Nr. 149 Par nekustamā īpašuma „Meijiņas” Vaives pagastā, Cēsu
novadā, sadalīšanu

Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
 
            Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē 11.06.2015. ir saņemts XX 04.06.2015. iesniegums
(reģ. Nr. 188/1-12), , ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu „Meijiņas”, Vaives pag., Cēsu nov. (kadastra numurs
42900030042), kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra  apzīmējumiem 4290 003 0042 un 4290 003 0043,
divos atsevišķos nekustamos īpašumos. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0042  atstāt nosaukumu
„Meijiņas”, Vaives pag., Cēsu nov.  Atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0043 un piešķirt nosaukumu
„Meijiņas mežs” Vaives pag., Cēsu nov.  Nekustamo īpašumu „Meijiņas” var sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības
projektu.
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmās daļas 1.punktu un 20. panta pirmās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 10.01.2012.
noteikumu Nr.50 „Vietvārdu informācijas noteikumi” 24.2. punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas 16.06.2015. lēmumu Nr. 40 “Par nekustamā īpašuma „Meijiņas” Vaives pagastā, Cēsu
novadā, sadalīšanu” (prot. Nr.23), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Timermanis, A.Malkavs, I.Lāce,
M.Malcenieks, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piekrist nekustamā īpašuma „Meijiņas”, Vaives pag., Cēsu nov. (kadastra numurs 4290 003 0042), kas sastāv no
divām  atsevišķām zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 4290 003 0042 un 4290 003 0043, sadalīšanai divos
atsevišķos nekustamos īpašumos.
2.      Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0042 saglabāt esošo nosaukumu ”Meijiņas”, Vaives pag.,
Cēsu nov.  Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme  (NĪLM kods 0101).
3.      Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 4290 003 0043 piešķirt nosaukumu „Meijiņas mežs” Vaives
pag., Cēsu nov. Zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecības zeme  (NĪLM kods 0102).
4.      Uzdot Vaives pagasta pārvaldei paziņot par pieņemto lēmumu.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Lēmums Nr. 150 Par zemes nomas līguma termiņa pagarinājumu zemes gabala
Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, Cēsu nov., daļai ar nomas adresi Dzidravota iela 2, Cēsīs

Ziņo: L.Vīgrante, Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženiere
 
        Cēsu novada pašvaldībā 11.06.2015. saņemts SIA „Cīruļkalns - atpūtas bāze”, juridiskā adrese „Žagarkalns”,
Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101, iesniegums (reģ.Nr.7/1872) ar lūgumu pagarināt 12.08.2008. zemes nomas līguma
Nr.2-7-75/2008 par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu (bērnu kalnu), ar nomas adresi Dzidravota iela 2, Cēsīs,
darbības termiņu, jo nav pabeigta Cēsu novada jaunā teritorijas plānojuma izstrāde, kurā būs nosacījumi par teritorijām,
kurām izstrādājami detālplānojumi. Iesniegumā norādīts, ka tuvākajos gados SIA „Cīruļkalns - atpūtas bāze” neplāno
nomas zemes gabalā veikt būvniecību.
        Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 29.05.2008. lēmumu „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas
nomu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu” (prot.Nr.10, 28.p.) 12.08.2008. noslēgts zemes nomas līgums
starp Cēsu pilsētas domi (tagad Cēsu novada pašvaldība) kā Iznomātāju un SIA „Cīruļkalns - atpūtas bāze” kā Nomnieku
par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu 30749 m² platībā, ar nomas adresi Dzidravota iela 2, Cēsīs, ar apbūves
tiesībām. Zemes nomas līgums noslēgts līdz 30.06.2013.
        Nomas līguma 3.15.punktā noteikts, ka iznomātajai zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļai nomas līguma
darbības laikā izstrādājams detālplānojums.
        Kopš nomas līguma stāšanās spēkā ir izdarīti grozījumi Gaujas nacionālā parka likumā un 02.05.2012. izdoti
jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.317 „Gaujas Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”,
saskaņā ar kuriem nomas zemes gabalam Dzidravota ielā 2, Cēsīs, ir mainīts zonējums no „dabas lieguma” uz „ainavu
aizsardzības” zonu un līdz ar to mainījušies nosacījumi detālplānojumu izstrādei Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Uz šo
brīdi nav pabeigta Cēsu novada jaunā teritorijas plānojuma izstrāde un nav zināmi perspektīvā piemērojamie
detālplānojuma izstrādes nosacījumi šai teritorijai.
       Ievērojot iepriekš minēto, izskatot SIA „Cīruļkalns - atpūtas bāze” iesniegumu,  pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 22.pantu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,  Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijas 16.06.2015. priekšlikumu (prot.Nr.23), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (I.Timermanis,
A.Malkavs, I.Lāce, M.Malcenieks, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, G.Grosbergs), pret –
nav, atturas – nav, (deputāts M.Niklass nepiedalās lēmuma pieņemšanā, jo ir izgājis), nolemj:
 

Pagarināt uz 5 (pieciem) gadiem līdz 2020.gada 30.jūnijam zemes nomas līgumu ar SIA „Cīruļkalns – atpūtas1.
bāze”, reģistrācijas Nr.44103024323, juridiskā adrese „Žagarkalns”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101, par zemes
gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu 30749 m² platībā, ar nomas adresi Dzidravota iela 2, Cēsis, Cēsu novads.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot2.
grozījumus 12.08.2008. zemes nomas līgumā Nr.2-7-75/2008.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.3.

 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (
fiziska persona – pēc deklarētās dzīves vietas, juridiska persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas
dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā).
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Lēmums Nr. 151 Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Attīstības plāna apstiprināšanu

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
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”  13.2.5. punktu, Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumu, ievērojot Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.06.2015. atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Timermanis, A.Malkavs, I.Lāce, M.Malcenieks, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, M.Sestulis,
U.Lencbergs, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.      Apstiprināt Cēsu Valsts ģimnāzijas Attīstības plānu 2015. – 2020.gadam, saskaņā ar pielikumu.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums - Attīstības plāns
 

Lēmums Nr. 152 Par nolikuma ”Grozījumi Cēsu Profesionālās vidusskolas
nolikumā” apstiprināšanu

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Saskaņā ar Cēsu novada Attīstības programmu 2013. –2019. gadam, Cēsīs, Cēsu novadā ERAF darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras
uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās atlases kārtas ietvaros ir izstrādāts projekts „Cēsu
Profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība” ar tā īstenošanas vietu Valmieras iela 19, Cēsis un laiku līdz 31.08.2015.
Cēsu Profesionālā vidusskola ir  izstrādājusi Attīstības  un investīciju stratēģiju  2015. – 2020.gadam (apstiprināta ar
Cēsu novada domes 02.04.2015. lēmumu Nr.88), ar to paredzot 2015./2016.mācību gada uzsākšanu jaunajā mācību
korpusā Valmieras ielā 19, Cēsis.
Ievērojot Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumu Nr. 608 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas attīstību”, 26.04.2012.
lēmumu Nr. 222 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa attīstību”, 02.04.2015. lēmumu Nr.88 „Par Cēsu
Profesionālās vidusskolas investīciju un attīstības un investīciju stratēģijas  2015. – 2020. gadam apstiprināšanu”,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (b) apakšpunktu, atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.06.2015. atzinumam (prot.Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11
balsīm – par (I.Timermanis, A.Malkavs, I.Lāce, M.Malcenieks, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, M.Sestulis, U.Lencbergs,
J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt nolikumu „Grozījumi Cēsu Profesionālās vidusskolas  nolikumā”, saskaņā ar pielikumu.

Uzdot Cēsu Profesionālās vidusskolas direktorei:1.

2.1. nodrošināt nolikuma izpildi;
2.2.informēt izglītības iestāžu reģistru par grozījumiem Cēsu Profesionālās vidusskolas nolikumā.
2.    Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums
NOLIKUMS
”Grozījumi Cēsu Profesionālās vidusskolas nolikumā”
 
02.07.2015.                                                   
Cēsīs                                                     Nr.27
 
 
Izdarīt Cēsu Profesionālās vidusskolas nolikumā šādus grozījumus:
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2015/151_Attistibas%20plans.pdf
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1.      Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Izglītības iestādes juridiskā adrese: Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101”.
2.      Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
„9.Izglītības programmu īstenošanas vieta: Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101”.
3.      Nolikums stājas spēkā 01.09.2015.
 

Lēmums Nr. 153 Par Vidzemes koncertzāles „Cēsis” telpu izmantošanu Cēsu
Mākslas festivālam

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
SIA „Vidzemes koncertzāle” (turpmāk – Koncertzāle) pārvaldīšanā esošās ēkas Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā,
LV-4101 telpas nododamas nomā saskaņā ar Cēsu novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.20 apstiprinātiem „SIA
„Vidzemes koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumi”.
Cēsu novada pašvaldība ir saņēmusi Koncertzāles 28.05.2015. iesniegumu Nr.1-7/8 „Par Cēsu pils ģildes fonda organizēto
„Cēsu mākslas festivāls 2015” pasākumu norisi Vidzemes koncertzāles „Cēsis” telpās, saskaņā ar pielikumā esošo sarakstu
ar festivālā paredzētiem pasākumiem.
Ikgadējais Cēsu mākslas festivāls ir kļuvis ne tikai par augsti novērtētu tradīciju, bet par vasaras ievērojamāko mūsdienu
kultūras pasākumu kopu Cēsīs, Vidzemē un visā Latvijā. Cēsu mākslas festivāls ir augstas kvalitātes kultūras produkts,
kas piesaista skatītājus un klausītājus ne tikai no Latvijas, bet arī no ārzemēm, kas ar laiku ir veidojis regulāru – festivālam
lojālu apmeklētāju loku.
Ņemot vērā to, ka Cēsu mākslas festivāla līdzšinējā darbība saskaņā ar Koncertzāles galvenajiem darbības uzdevumiem -
nodrošināt daudzveidīgu, dažādu žanru Latvijas un ārvalstu profesionālās skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno
mediju mākslas pieejamību Vidzemē (Cēsu novadā), kā arī sekmēt Cēsu novada, kā profesionālās mākslas centra attīstību,
veidojot profesionālās mākslas produktus un integrētus starpsektoru projektus un
pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. punktu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 11.06.2015. atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Timermanis,
A.Malkavs, I.Lāce, M.Malcenieks, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, G.Grosbergs,
M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” līdzfinansēt Vidzemes koncertzāle „Cēsis” telpas
festivāla „Cēsu mākslas festivāls 2015” pasākumu organizēšanai ne vairāk kā 5000 EUR apmērā.
2.      Apmaksu veikt no pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 2015.gada budžetā paredzētajiem
līdzekļiem telpu nomai.
3.   Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums - Par telpām Mākslas festivālam
 

Lēmums Nr. 154 Par grozījumiem  Cēsu novada domes 11.12.2014. lēmumā Nr.
460 „Par Cēsu 2.vidusskolas un Cēsu pilsētas pamatskolas reorganizācijas
uzsākšanu, izveidojot Cēsu pilsētas vidusskolu”, Cēsu novada domes 14.05.2015.
lēmumā Nr. 460 „Par Cēsu pilsētas vidusskolu” un Cēsu novada domes
04.06.2015.lēmumā Nr.126 „Par Cēsu pilsētas vidusskolas direktoru”

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
            Pamatojoties uz Valsts valodas likuma 18. pantu, Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumu Nr.294
„Noteikumi par iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu nosaukumu
veidošanu un lietošanu” 9. un 10.punktiem un Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas 21.03.2012. sēdes

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2015/153_par%20telpam%20Makslas%20festivalam.pdf
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ieteikumu (prot. Nr. 18 2. §) , Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Timermanis, A.Malkavs, I.Lāce,
M.Malcenieks, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 11.12.2014. lēmumā Nr. 460 „Par Cēsu 2. vidusskolas un Cēsu pilsētas pamatskolas
reorganizācijas uzsākšanu, izveidojot Cēsu pilsētas vidusskolu”, Cēsu novada domes 14.05.2015. lēmumā Nr. 460 „Par
Cēsu pilsētas vidusskolu” un Cēsu novada domes 04.06.2015.lēmumā Nr.126 „Par Cēsu pilsētas vidusskolas direktoru”
šādu grozījumu:
 lēmumos visā tekstā vārdus „Cēsu pilsētas vidusskola” attiecīgajā locījumā aizstāt ar vārdiem „Cēsu Pilsētas vidusskola”.
2.      Uzdot Izglītības nodaļai informēt Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes dienestu par pieņemto
lēmumu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 155 Par Cēsu novada domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr. 7
“Grozījumi Cēsu novada domes 18.07. 2013. saistošajos noteikumos Nr.18 “Cēsu
novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

Ziņo: I.Groza, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas vietniece administratīvajos jautājumos
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 1.punktu, Cēsu novada domes 11.12.2014. lēmumu Nr. 460
“Par Cēsu 2. vidusskolas un Cēsu pilsētas pamatskolas reorganizācijas uzsākšanu, izveidojot Cēsu pilsētas vidusskolu”,
Cēsu novada domes 14.05.2015. lēmumu Nr. 119 “Par Cēsu pilsētas vidusskolu”, Cēsu novada domes 29.01.2015. lēmumu
Nr. 2 “Par Cēsu novada pašvaldības dalību biedrības dibināšanā”, Cēsu novada domes 12.03.2015. lēmumu Nr.69 “Par Cēsu
novada pašvaldības dalību biedrībā “Reģionālo attīstības centru apvienība”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11
balsīm – par (I.Timermanis, A.Malkavs, I.Lāce, M.Malcenieks, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, M.Sestulis, U.Lencbergs,
J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 02.07.2015. saistošos noteikumu Nr. 7 “Grozījumi Cēsu novada domes 18.07.2013. 
saistošajos noteikumos Nr.18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums”” saskaņā ar pielikumu.
 
 
PIELIKUMS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
02.07.2015.                                                                     
                                            Nr. 7
 
Grozījumi Cēsu novada domes 18.07.2013.  saistošajos noteikumos Nr.18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums”
 
Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.punktu
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” šādus
grozījumus:
1.1.Svītrot 13.2.3. apakšpunktu;
1.2.Svītrot 13.2.7.apakšpunktu;
1.3. Papildināt ar 13.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
“13.2.10. Cēsu Pilsētas vidusskola”;
1.4.Papildināt ar 20.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“20.6. Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”;
1.5.Papildināt ar 20.7. punktu šādā redakcijā:
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“20.7. Biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība”.
2.      Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3.  apakšpunkti stājas spēkā ar 01.09.2015.
Pielikums
 
Cēsu novada domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Cēsu novada domes 18.07. 2013.  saistošajos
noteikumos Nr.18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums””
 
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības
raksturojums

Cēsu novada dome 19.07.2013. pieņēma saistošos
noteikumus Nr. 18  “Cēsu novada pašvaldības nolikums”.
 
Cēsu novada dome 11.12.2014. ir pieņēmusi lēmumu Nr.
460 “Par Cēsu 2. vidusskolas un Cēsu pilsētas
pamatskolas reorganizācijas uzsākšanu, izveidojot Cēsu
Pilsētas vidusskolu”, nosakot, ka tiek apvienota Cēsu
pilsētas pamatskola un Cēsu 2. vidusskola un uz šo
izglītības iestāžu bāzes tiek izveidota Cēsu novada
pašvaldības pakļautībā esoša izglītības iestāde – Cēsu
Pilsētas vidusskola.
14.05.2015. Cēsu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 119
“Par Cēsu Pilsētas vidusskolu”, ar kuru apstiprināja Cēsu
pilsētas vidusskolas nolikumu, kurš stājas spēkā ar
01.09.2015.
 
29.01.2015. Cēsu novada dome pieņēma lēmumu Nr.2
“Par Cēsu novada pašvaldības dalību biedrības
dibināšanā”, nosakot, ka pašvaldība piedalās biedrībā,
kuras mērķis ir zivju resursu aizsardzība, atjaunošana un
uzlabošana Gaujas baseina upēs. 23.03.2015. ir 
nodibināta biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības
biedrība”, kuras viens no dibinātājiem un biedriem  ir
Cēsu novada pašvaldība.
 
12.03.2015. Cēsu novada dome pieņēma lēmumu Nr.69
“Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalību biedrībā
“Reģionālo attīstības centru apvienība”.  14.04.2015. ir
nodibināta biedrība “Reģionālo attīstības centru
apvienība”, kuras viens no dibinātājiem un biedriem ir
Cēsu novada pašvaldība.

Īss saistošo noteikumu 
satura projekta izklāsts

Saistošajos noteikumos tiek svītroti 13.2.3. un 13.2.7.
apakšpunkti, tādejādi izslēdzot no pašvaldības iestāžu
saraksta, kas realizē pamatizglītības, vidējās izglītības
programmas, Cēsu pilsētas pamatskolu un Cēsu
2.vidusskolu, attiecīgi papildinot ar jaunu 13.2.10.
apakšpunktu -  Cēsu Pilsētas vidusskola.  Šie grozījumi
stājas spēkā 01.09.2015.
Saistošie noteikumi tiek papildināti ar diviem  jauniem
apakšpunktiem 20.6. un 20.7., nosakot, ka Cēsu novada
pašvaldība ir biedrs un/vai dibinātājs biedrībās, attiecīgi -
20.6. Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība un 20.7.
biedrībā  “Reģionālo attīstības centru apvienība”.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu

Ir ietekme. Tiek prognozēts, ka papildus gadā būs
nepieciešami 4544 EUR, tai skaitā:
1) Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībai 600 EUR un
2) biedrībai “Reģionālo attīstības centru apvienība” 3944
EUR.
 

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav
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Saistošo noteikumu projekta
ietekme uz administratīvajām
procedūrām

Nav

Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām saistībā ar
saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts
ievietots www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā
“Saistošo noteikumu projekti”, pieejams Vaives pagasta
pārvaldē  - “Kaķukrogs”, Vaives pagasts, Cēsu novads;
Cēsu novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas
centrā – Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads.

 

Lēmums Nr. 156 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta   - cirsmas
Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā  pārdošanu par brīvu cenu

Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Gaujaslīču iela 21, Cēsis, Cēsu nov, kadastra Nr. 4201 001 0130, sastāvoša no
zemes gabala 173121 m2, reģistrētas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 1000 0012 8302 Cēsu pilsētas (novada) pašvaldībai, turpmāk – Pašvaldība, lēmuma datums 02.03.2004. Uz zemes
gabala atrodošs īpašuma objekts „Bioloģiskie aktīvi – mežaudzes” reģistrēts Pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē kā
Bioloģiskie aktīvi, adresē (zemes vienībā) esošā krājas apjomā un ar atlikušo uzskaites vērtību uz 09.06.2015.: 3209,35 m3,
25983.63 euro (8.10 euro/m3).
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.09.2014. lēmumu Nr. 366 „Par zemes gabala Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov.,
daļas nomu” (prot. Nr. 13., 1.p.) un  14.05.2015. lēmumu Nr. 123 „Grozījumi Cēsu novada domes 18.09.2014. lēmumā Nr. 366
„Par zemes gabala Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu”” (prot. Nr. 6, 10.p.),  20.05.2015. starp Pašvaldību kā
Iznomātāju un Cēsu pilsētas SIA „Vinda” kā Nomnieku noslēgts Zemes nomas līgums (reģistrēts Pašvaldībā 20.05.2015. ar
Nr. 273/2015/2-7), ar kuru Iznomātājs nodod Nomniekam un Nomnieks pieņem no Iznomātāja nomā ar apbūves tiesībām
zemes gabala Gaujaslīču iela 21, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 001 0130, daļu – četrus zemes gabalus ar
kopējo platību 2591 m2 , ar mērķi – ūdens ieguves urbumu un saistīto infrastruktūras objektu (pievedceļi, elektroapgāde,
ūdensapgāde, labiekārtošana) izbūve. Lai realizētu plānoto būvniecību „Ūdens ieguves urbumu izbūve un aprīkošana
pazemes ūdeņu atradnē Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs” projekta „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” ietvaros,
nepieciešams veikt nomas teritorijas atmežošanu. 
 Mežaudzei  izstrādāta Meža inventarizācija un Meža apsaimniekošanas plāns,  kā arī veikta atmežojamo platību
identifikācija (izstrādāts un Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā reģistrēts atmežošanas plāns), veikta
izstrādājamo koku uzmērīšana – dastošana plānoto ūdens ieguves urbumu izbūves vietās 1.kvartāla 1., 3.un 4.nogabalos,
0.2569ha platībā. Uzskaitīti 48 koki – priede, egle, bērzs, apse, kopsummā 50,1 m3 realizējamās koksnes, par kopējo
bilances vērtību 8.10 x 50,1 = 405.81 euro.
Izvērtējot apaļkoku cenas www.mezsaimnieks.lv – koksnes tirgus apskats un www.lmd.lv – aktuālās apaļkoku cenas, kā
arī  veicot mutisku tirgus izpēti, aptaujājot darbojošos mežistrādes uzņēmumus, vidējā koksnes sortimenta cena uz
lēmuma sagatavošanas brīdi sastāda 44 euro/m3, jeb 44 x 50,1 = 2204.40 euro.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk – Atsavināšanas likums, 37.panta pirmās daļas 1.punkts
nosaka: pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc
grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro. Šajā gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par
atlikušo vērtību. 
Ievērojot, ka Pašvaldība ir 100% Cēsu pilsētas SIA „Vinda” kapitāldaļu īpašniece, un viena no pašvaldību autonomajām
funkcijām: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde....) ir noteikta likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktā, ka 20.05.2015. atbildīgā iestāde (VARAM) ir apstiprinājusi Cēsu pilsētas SIA „Vinda”
iesniegto Kohēzijas fonda projekta iesniegumu „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārta”, pamatojoties uz  
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu un 37.panta pirmās daļas 1.punktu, Cēsu novada
Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 10.06.2015. priekšlikumu (prot. Nr. 16), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Timermanis, A.Malkavs, I.Lāce, M.Malcenieks, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, M.Sestulis,
U.Lencbergs, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

http://www.cesis.lv
http://www.mezsaimnieks.lv
http://www.lmd.lv
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1.      Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis,
Cēsu novads, LV-4101, piederošu cirsmu Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apz. 4201 00
10130 (kvartāls Nr.1, nogabali Nr.1.,3.,4), 0.2569 ha cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes veids – atmežošanas cirte,
pārdodot to par brīvu cenu Cēsu pilsētas SIA „Vinda”, reģ. Nr. 49503000754, juridiskā adrese: Valmieras iela 10, Cēsis,
Cēsu novads, LV-4101.
2.      Apstiprināt 1.punktā minētās cirsmas pārdošanas brīvu cenu 2204.40 euro (divi tūkstoši divi simti četri euro un
40 centi).
3.      Uzdot Pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot atbilstošu
pirkuma līgumu.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 

Lēmums Nr. 157 Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas salidojuma
dalības maksas apstiprināšanu

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu un Draudzīgā Aicinājuma
Cēsu Valsts ģimnāzijas 18.06.2015. iesniegumu Nr.1-18/18, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par
(I.Timermanis, A.Malkavs, I.Lāce, M.Malcenieks, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs,
G.Grosbergs, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Apstiprināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas salidojuma 05.09.2015. dalības maksu vienam
dalībniekam 7,00 euro ( septiņi euro).
2.        Lēmuma izpildi nodrošināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei.
 
 

Lēmums Nr. 158 Par Cēsu novada pašvaldības, Siguldas novada domes,
Valmieras pilsētas pašvaldības un nodibinājumu “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”
sadarbību ar mēķi izveidot  “Rīgas-Gaujas gastronomijas reģionu” un ar to
saistīto aktivitāšu īstenošanu

Ziņo: A.Magone, pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” nodaļas „Cēsu Tūrisma attīstības un
informācijas  centrs” vadītāja
 
Lai uzlabotu dzīves kvalitāti reģionos, saglabātu vietējo ēdienu kultūru, sekmētu gastronomisko jaunradi un veicinātu
tūristu piesaisti, ir saņemts uzaicinājums no nodibinājuma “Rīgas Tūrisma Atīstības Birojs” sadarbībā ar Cēsu novada
pašvaldību, Siguldas novada domi, Valmieras pilsētas pašvaldību un Gaujas Nacionālā parka tūrisma klasteri izveidot
“Rīgas-Gaujas gastronomijas reģionu”. Apvienības mērķis ir pievienoties Starptautiskais Gastronomijas, kultūras, mākslas
un tūrisma institūta (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT)) dibinātajai asociācijai
„Eiropas gastronomijas reģions” (European Region of Gastronomy), pretendēt uz Eiropas gastronomijas galamērķa
statusu 2017.gadā un kopīgi izstrādāt un realizēt mārketinga un izglītojošu pasākumu programmu. Sadarbības projektu
paredzēts realizēt laika posmā no 2015.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 31.decembrim.
Kopējās projekta administratīvās izmaksas četru gadu periodā plānotas EUR 25000 (divdesmit pieci tūkstoši euro)
apmērā, no kurām 40% sedz nodibinājuma “Rīgas Tūrisma Atīstības Birojs” un 15% katrs no pārējiem sadarbības
partneriem.  Atgūstamais finansējums no LIAA klasteru programmas ir EUR 6000,00 (seši tūkstoši euro).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, par to, ka viena no pašvaldību autonomajām
funkcijām cita starpā ir rūpēties par savas administratīvās teritorijas kultūru, sekmēt tās saimniecisko darbību un
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Timermanis, A.Malkavs,
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I.Lāce, M.Malcenieks, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atbalstīt Cēsu novada pašvaldības sadarbību ar Siguldas, Valmieras pašvaldībām un nodibinājumu “Rīgas Tūrisma
Attīstības Birojs”, izveidojot Rīgas-Gaujas gastronomijas reģionu ar mērķi pievienoties Starptautiskā Gastronomijas,
kultūras, mākslas un tūrisma institūta (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT))
dibinātajai asociāciju „Eiropas gastronomijas reģions” (European Region of Gastronomy).
2.    Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt finansējumu projekta izdevumu segšanai 2015. – 2018.gadam,
bet ne vairāk kā 1000.00 euro (viens tūkstotis euro) katram gadam. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 159 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas Internacionalizācijas
stratēģijas saskaņošanu

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
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 novada domes 02.04.2015. lēmumu Nr. 88 „Par
Cēsu Profesionālās vidusskolas attīstības un investīciju stratēģijas 2015. – 2020.gadam apstiprināšanu” un Cēsu
Profesionālās vidusskolas nolikumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Timermanis, A.Malkavs,
I.Lāce, M.Malcenieks, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Saskaņot Cēsu Profesionālās vidusskolas Internacionalizācijas stratēģiju 2015. – 2020.gadam, saskaņā ar
pielikumu.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Profesionālās vidusskolas  direktorei.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums - Eiropas internacionalizācijas stratēģija
 
 

Lēmums Nr. 160 Par nolikuma „Grozījumi Administratīvās komisijas nolikumā”
apstiprināšanu

Ziņo: J.Goba, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
 
Pamatojoties uz I.Sietiņsones 27.05.2015. iesniegumu, izmaiņām Cēsu novada Pašvaldības policijā, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par
(I.Timermanis, A.Malkavs, I.Lāce, M.Malcenieks, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs,
G.Grosbergs, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt nolikumu „Grozījumi Administratīvās komisijas nolikumā” saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
 
02.07.2015.                                                                     

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2015/159_Internacionalizacijas%20strategija.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2015/159_Internacionalizacijas%20strategija.pdf
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                                            Nr. 28
                                                                            
       
Grozījumi Administratīvās komisijas nolikumā
 
Izdots saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 210.pantu
 
Izdarīt ar Cēsu novada domes 29.08.2013. lēmumu Nr. 336 apstiprinātajā Administratīvās komisijas nolikumā šādu
grozījumu:
 
Izteikt Nolikuma 3.2.punktu šādā redakcijā:
„3.2. Administratīvās komisijas sastāvu apstiprina Dome.”
 
 

Lēmums Nr. 161 Par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu

Ziņo: A.Abramovs, Komunikācijas nodaļas speciālists
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 72. pantu un likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14. panta trešo daļu,
atbilstoši Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Timermanis, A.Malkavs, I.Lāce, M.Malcenieks, L.Krastiņa, I.Suija-Markova,
M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2014. gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums - Publiskais pārskats
 
 

Lēmums Nr. 162 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 24 "Par
Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”

Ziņo: J.Goba, Administrācijas vadītājs
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, izmaiņām
Komunālajā nodaļā, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Timermanis, A.Malkavs, I.Lāce, M.Malcenieks,
L.Krastiņa, I.Suija-Markova, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
 
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 24 „Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju” grozījumu :
uzvārdu „Jurģēna”  aizstāt ar uzvārdu „Agafonova”.
 
 

Lēmums Nr. 163 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 49 „Par
Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju”

Ziņo: J.Goba, Administrācijas vadītājs
 
Pamatojoties uz izmaiņām pašvaldības aģentūrā „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” un Cēsu novada pašvaldībā, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Timermanis, A.Malkavs, I.Lāce, M.Malcenieks, L.Krastiņa, I.Suija-

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2015/161_Publiskais%20parskats.pdf
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Markova, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 49 „Par Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju” grozījumu:
apstiprināt par komisijas sekretāru A.Abramovu, Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas komunikāciju
speciālistu.
 

Lēmums Nr. 164 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu

 Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga 30.06.2015. iesniegumu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Darba samaksas noteikumu (apstiprināti ar
Cēsu novada domes 01.07.2009.  ārkārtas sēdes lēmumu nr. 11) 3.3.punktu, ņemot vērā  un Cēsu novada 18.07.2013.
saistošo noteikumu Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10
balsīm – par (I.Timermanis, A.Malkavs, I.Lāce, M.Malcenieks, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, M.Sestulis, U.Lencbergs,
G.Grosbergs, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, (J.Rozenbergs nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
 
1.             Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam atvaļinājumu 2 (divas) nedēļas no
2015.gada 03.augusta līdz 2015.gada 16.augustam (ieskaitot).
2.             Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga atvaļinājuma laikā Cēsu novada domes
priekšsēdētāja pienākumus veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks M.Malcenieks.


	02.07.2015 Domes sēdes lēmumu saraksts

