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Lēmums Nr. 225 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr. 379 „Par
zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”
Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā saņemts 15.08.2016. SIA „Rasmanis & Dankers”, juridiskā adrese Priekuļu iela 18, Cēsis, Cēsu nov.,
LV-4101, iesniegums Nr.15/08/2016-14/13 (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts 16.08.2016.; reģ.Nr.1-36/2969) ar lūgumu
pagarināt nomā nodotā zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, apbūves projekta dokumentācijas
izstrādes un būvatļaujas saņemšanas termiņu līdz 31.03.2017., veicot atbilstošus grozījumus zemes nomas līgumā.
Iesniegumā norādīts, ka, mainoties ekonomiskajai situācijai valstī, līdzšinējā iecere par zemes gabala Edvarda Treimaņa –
Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, attīstīšanu šobrīd vairs nav aktuāla un uzņēmums strādā pie jauna investīciju plāna un
būvprojekta izstrādes turpmākai zemes gabala izmantošanai un apbūvei. Sabiedrība lūdz mainīt nomā nodotā zemes
gabala izmantošanas mērķi un papildus zemes nomas līgumā noteiktajam izmantošanas mērķim (birstošu būvmateriālu
uzglabāšanas un realizēšanas laukuma izveidošana un ražošanas ēkas būvniecība) atļaut veikt cieto celtniecības
atkritumu, t.sk. arī koka, uzglabāšanu, šķirošanu un pārstrādi.
SIA „Rasmanis & Dankers” apņemas līdz 01.10.2016. iesniegt Cēsu novada būvvaldē būvniecības ieceres
iesniegumu un būvprojektu minimālajā sastāvā, kā arī izstrādātu detālplānojumu, ja tas būs nepieciešams. Objektu
plānots nodot ekspluatācijā līdz 01.10.2019.
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumu Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa –
Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”, 02.01.2008. starp Cēsu pilsētas domi (pēc administratīvi teritoriālās reformas – Cēsu
novada pašvaldība) kā Iznomātāju un SIA „Rasmanis & Dankers” kā Nomnieku noslēgts nomas līgums par zemes gabalu
Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 003 0904), 7755 m² platībā, birstošu būvmateriālu
uzglabāšanas un realizēšanas laukuma izveidošanai un ražošanas ēkas būvniecībai. Domes lēmumā un nomas līgumā
sākotnēji tika noteikti šādi zemes gabala apgūšanas termiņi: līdz 01.06.2008. izstrādāt un iesniegt Cēsu pilsētas Būvvaldē
būvprojektu iznomātā zemes gabala apbūvei, līdz 01.09.2009. izbūvēt un nodot ekspluatācijā ēkas un būves saskaņā ar
projektu.
Līdz šim brīdim iepriekš minētajā domes lēmumā un zemes nomas līgumā ir veikti šādi grozījumi gan par projekta
iesniegšanas un saskaņošanas termiņiem, gan par būvju nodošanu ekspluatācijā:
Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmums Nr.833 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā
Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu””;
Cēsu pilsētas domes 19.06.2008. lēmums Nr.541 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija
lēmumā Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu””;
Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmums Nr.954„Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija
lēmumā Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu””;
Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmums Nr.341 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā
Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu””;
Cēsu novada domes 26.01.2012. lēmums Nr.29 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr.379
„Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu””;
Cēsu novada domes 04.04.2013. lēmums Nr.140 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr.379
„Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu””;
Cēsu novada domes 30.12.2014. lēmums Nr.497 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr.379
„Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu””.
Ar Cēsu novada domes 30.12.2014. lēmumu Nr.497 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr.379 „Par
zemes gabala Edvarda Treimaņa - Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu””, ir grozīts būvprojekta izstrādes (būvatļaujas
saņemšanas) termiņš, nosakot, ka Nomnieks līdz 31.05.2015. izstrādā un iesniedz Cēsu novada Būvvaldē būvprojektu un
saņem būvatļauju nomā nodotā zemes gabala apbūvei.
Saskaņā ar Cēsu novada domes 04.04.2013. lēmumu Nr.140 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21.06.2007.
lēmumā Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”” Nomnieks apņemas ēkas un būves
ekspluatācijā nodot līdz 01.06.2017. Pamatojoties uz iepriekš minētajiem lēmumiem, sagatavoti grozījumi 02.01.2008.
zemes nomas līgumā.
01.06.2015. SIA „Rasmanis & Dankers” ir iesniedzis Cēsu novada Būvvaldē (turpmāk –Būvvalde) būvniecības
iesniegumu (reģ.Nr.1764) EKO laukuma būvniecībai (atkritumu uzglabāšana, šķirošana, pārstrāde) Edvarda Treimaņa –
Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, un būvprojektu minimālā sastāvā. Saskaņā ar 23.07.2015. Būvvaldes lēmumu Nr.18 Būvvalde
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nolēma neizsniegt SIA „Rasmanis & Dankers” būvatļauju EKO laukuma būvniecībai, jo zemes nomas līgums neparedz
šāda veida darbību zemesgabalā, kā arī Būvvalde nolēma jautājumu par būvatļaujas izsniegšanu skatīt pēc iecerētajai
būvniecībai atbilstoša nomas līguma pievienošanas, detālplānojuma izstrādes, un nepieciešamo pierobežnieku
saskaņojuma saņemšanas (vai projekta risinājuma izmaiņām).
Saskaņā ar spēkā esošajiem Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada
teritorijas plānojums” Nekustamais īpašums atrodas zemes izmantošanas veidu zonā ražošanas un komerciāla rakstura
apbūves teritorija, kurā pieļaujama arī rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve un atkritumu šķirošanas laukumu
izveide.
Izskatot SIA „Rasmanis & Dankers” iesniegumu un ievērojot to, ka nomas līguma darbības termiņš ir līdz
31.12.2019., pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, Cēsu
novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 16.08.2016. priekšlikumu (prot.Nr.33), Cēsu novada domes
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 18.08.2016. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm
– par (A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis,
I.Timermanis), pret – 1 (G.Grosbergs), atturas – nav, nolemj:
1.
Piekrist, ka SIA „Rasmanis & Dankers” uz zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs,
papildus zemes nomas līgumā Nr.2-7-1/2008 noteiktajam izmantošanas mērķim (birstošu būvmateriālu uzglabāšanas un
realizēšanas laukuma izveidošana un ražošanas ēkas būvniecība) veic cieto celtniecības atkritumu, t.sk. arī koka,
uzglabāšanu, šķirošanu un pārstrādi.
2.
Izdarīt Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa
ielā 16, Cēsīs, nomu” šādus grozījumus:
2.1. Izteikt 5.1.punktu šādā redakcijā:
„5.1. līdz 30.06.2017. izstrādāt un iesniegt Cēsu novada pašvaldībā apstiprināšanai detālplānojumu, kā arī izstrādāt un
iesniegt Cēsu novada Būvvaldē projekta dokumentāciju un saņemt būvatļauju zemes gabala apbūvei, saskaņā ar Līguma
nosacījumiem”;
2.2.Izteikt 5.2.punktu šādā redakcijā:
„5.2. līdz 01.10.2019. nodot ēkas un būves ekspluatācijā.”
3.
Būvatļaujas izsniegšanas gadījumā zemes nomas līguma termiņš tiks pagarināts uz 10 gadiem no
būvatļaujas saņemšanas dienas.
4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot
grozījumus 02.01.2008. zemes gabala nomas līgumā Nr.2-7-1/2008.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc
juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta otro
daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka
administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

Lēmums Nr. 226 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa
noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Emīla Dārziņa ielā 9-29,
Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: V.Kalandārovs, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Saimnieciskās nodaļas vadītājs, direktora
vietnieks saimnieciskajos jautājumos
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un 15. panta pirmās daļas 9. punktu par pašvaldības
autonomo funkciju “palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, kas noteic, ka viens no palīdzības sniegšanas iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā veidiem ir palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, un 11. panta trešo daļu par to, ka
pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai dzīvojamai telpai
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noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu (..), un 21.1 panta pirmo daļu par to, ka pašvaldībai piederošu vai
tās nomātu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldība dome noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu,
pašvaldība ir tiesīga izīrēt pašvaldības attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē (rīcības virzieni, jomas, u.c.)
nodarbinātam kvalificētam speciālistam un speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu
pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums, ievērojot Cēsu novada
domes 30.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 18 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumos” 3.4. apakšpunktu un lai nodrošinātu
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā valsts vai pašvaldības autonomo funkciju vai Cēsu novada attīstībai
nepieciešamajiem speciālistiem, izīrējot viņiem pašvaldības dzīvojamās telpas, ievērojot Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas 18.08.2016. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,
ar 10 balsīm – par (A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis,
A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Noteikt pašvaldībai piederošai neizīrētajai dzīvojamai telpai Emīla Dārziņa ielā 9-29, Cēsīs, Cēsu novadā,
speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu.
2.
Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktorei.

Lēmums Nr. 227 Par Cēsu novada pašvaldības dzīvojamo māju īrnieku parādu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, Publisko aģentūru likuma 24. panta pirmo daļu,
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 10. panta trešo daļu un 12.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 27.12.2007.
lēmumu Nr. 876 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Caunas ielā 7, Cēsīs, nodošanu valdījumā Cēsu
pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”” (prot. Nr. 22, 121.p.), Cēsu pilsētas domes
17.04.2008. lēmumu Nr. 376 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsīs, Caunas ielā 8, Cēsīs,
un Lenču ielā 40, Cēsīs, nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
aģentūra”” (prot. Nr. 7, 65.p.) un Cēsu novada domes 08.09.2011. lēmumu Nr. 47 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu valdījumā, daļas – lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanās
pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”” (prot. Nr. 20, 12.p.), ievērojot Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumu Nr. 336
„Par Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests”” (prot. Nr. 12., 6.p.), ievērojot, ka 28.02.2015. izbeidzies
pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgums Nr. 1/2013/3-8 (turpmāk –
Līgums), ievērojot aktu par lietu stāvokli un saistībām, kas izriet no pašvaldības nekustamo īpašumu Saules ielā 23, Cēsīs,
Cēsu novadā, Caunas ielā 7, 7A un 8, Cēsīs, Cēsu novadā, Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas pilnvarojuma līguma (06.02.2013. Nr. 1/2013/3-8) (turpmāk – Akts), kur konstatēts, ka pārvaldnieka SIA
„CDzP” prasījuma tiesības pret pašvaldības dzīvojamo māju īrniekiem par īri un maksu par komunālajiem pakalpojumiem,
kas tiek nodrošināti ap pārvaldnieku starpniecību, ir 23 647,90 euro (divdesmit trīs tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi
euro un 90 centi), Cēsu novada pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldnieka SIA „CDzP” (reģistrācijas Nr. 44103029458)
15.08.2016. vēstuli Nr. 1-7/792 (reģistrēta Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” ar Nr. 1-14/126) ar
lūgumu atmaksāt Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā nodoto Cēsu novada pašvaldības
dzīvojamo māju īrnieku īres un ar pārvaldnieka starpniecību nodrošināto komunālo pakalpojumu maksājumu parādus, kas
radušies Līguma darbības laikā, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo jautājumu un veselības jautājumu komitejas
18.08.2016. atzinumu (prot. Nr.8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.08.2016. atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt, ka Aktā konstatētās Cēsu novada pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldnieka SIA “CDzP”, reģ. Nr.
44103029458, prasījuma tiesības pret pašvaldības dzīvojamo māju īrniekiem par īri un maksu par komunālajiem
pakalpojumiem, kas nodrošināti ar pārvaldnieka starpniecību, un kas izriet no Līguma, pēc stāvokļa 01.02.2016. ir
12 332, 31 euro (divpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit divi euro 31 cents), neieskaitot parādu atgūšanai
nepieciešamos spriedumu izpildes izdevumus un nepieciešamos paredzamos tiesāšanās izdevumus prasībām, kas
vēl iesniedzamas tiesā par parāda piedziņu.
2. Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (Aģentūra) (direktore I. Sietiņsone) noslēgt ar Aģentūras
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valdījumā nodoto pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldnieku SIA „CDzP” vienošanos par pašvaldības dzīvojamo
māju īrnieku parādu, kas radušies Līguma laikā, atmaksāšanu pārvaldniekam, par pārvaldniekam atlīdzināto
parādu atgūšanu un par atmaksāšanu valdītājam (Vienošanās) un Vienošanās paredzēto summu atmaksu veikt no
Aģentūras 2016.gada budžetā pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieku parādu atmaksai paredzētajiem līdzekļiem.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 228 Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu Cēsu novada
pašvaldībai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā (Pašvaldība) saņemts XX, 06.07.2016. iesniegums (reģistrēts 12.07.2016. ar
Nr.1-36/2568), ar kuru iesniedzējs lūdz Pašvaldību pieņemt dāvinājumā tam piederošo dzīvokli Leona Paegles ielā
19B-19, Cēsīs, Cēsu novadā, pamatojoties uz ievietošanu ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā un pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” dalību minētā sociālā pakalpojuma apmaksā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un 21. panta pirmās daļas
17. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 14. pantu, ievērojot Civillikuma noteikumus par dāvinājumu, likuma “Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 9. punktu, Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmumu Nr. 294 “Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un
izlietošanas kārtību” (prot. Nr. 11, 22.p.), ievērojot, ka īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma (zeme) Leona Paegles iela
19, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 009 0603, 422/31356 domājamām daļām reģistrētas Cēsu rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0000 4191 uz XX, vārda, un īpašuma tiesības
uz nekustamo īpašumu (ēkas) Leona Paegles iela 19B-19, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 1679, kas sastāv
no dzīvokļa īpašuma Nr.19 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 422/31356 kopīpašuma domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas, reģistrētas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
1213-19 uz XX, vārda, dzīvokļa platība – 42.2 m2, turpmāk kopā – Nekustamais īpašums, Nekustamais īpašums nav
apgrūtināts ar lietu tiesībām un nav ieķīlāts (ziņas pārbaudītas Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas (VVDZ) datu
bāzē), Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība 2016. gadā sastāda – 7336,60 EUR (septiņi tūkstoši trīs simt trīsdesmit seši
eiro un 60 centi), t.sk., ēkas – 7090,69 EUR (septiņi tūkstoši deviņdesmit euro un 69 centi) un zeme – 245,91 EUR (divi
simti četrdesmit pieci euro un 91 cents) (ziņas pārbaudītas nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NEKIP) datu bāzē), ievērojot, ka Nekustamā īpašuma sastāvā esošais dzīvoklis ir dzīvošanai derīgs, tā tehniskais
stāvoklis ir atbilstošs pašvaldības autonomo funkciju palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā
tehniskā nodrošinājuma papildināšanai, ievērojot Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Dzīvokļu
komisijas 18.08.2016. atzinumu (prot. Nr.16) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.08.2016. atzinumu (prot. Nr.11),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt no XX dāvinājumu (ziedojumu) – viņam piederošo Nekustamo
īpašumu: dzīvokli Leona Paegles iela 19B-19, Cēsis, Cēsu nov, kadastra numurs 4201 900 1679, sastāvošu no dzīvokļa
īpašuma Nr.19 (dzīvokļa platība 42.2 m2) un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 422/31356 kopīpašuma domājamām daļām
no daudzdzīvokļu mājas, un 422/31356 domājamās daļas no zemes gabala Leona Paegles iela 19, Cēsis, Cēsu nov.,
kadastra numurs 4201 009 0603, Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība –7336,60 EUR (septiņi tūkstoši trīs simt
trīsdesmit seši eiro un 60 centi), noslēdzot dāvinājuma līgumu.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” (direktore I.Sietiņsone) sagatavot dāvinājuma
līguma projektu un veikt nepieciešamās darbības dāvinājuma līguma noslēgšanai.
3. Noteikt, ka dāvinājums izmantojams pašvaldības autonomās funkcijas palīdzības sniegšana iedzīvotājiem
dzīvokļu jautājumu risināšanā īstenošanai.
4. Lēmuma izpildes kontroli veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 229 Par maksas pakalpojumu kursiem Cēsu Pieaugušo izglītības
centrā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu novada domes
08.10.2015. lēmumu Nr.239 “Par “Kārtības, kādā Cēsu novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita
ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas
pakalpojumu izcenojumus” apstiprināšanu” un veiktajiem uzturēšanas izdevumu aprēķiniem, atbilstoši Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 25.08.2016. atzinumam (prot.Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par
(A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs,
I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt maksas pakalpojumu neformālās izglītības kursiem par vienu mācību stundu – 3.75 euro (bez
PVN).
2. Apstiprināt maksas pakalpojumu profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursiem par vienu mācību
stundu – 10.00 euro (bez PVN).
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Pieaugušo izglītības centra direktorei.

Lēmums Nr. 230 Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada
vispārējās izglītības iestādēs
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punkta (g)
apakšpunktu, Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumiem Nr.172 „ Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”,
02.12.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr.757 „Par ēdināšana procesa organizēšanas kārtību Cēsu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādēs un Vaives pagasta vispārizglītojošās izglītības iestādēs”, ievērojot Publisko iepirkuma likuma 8.panta
pirmās daļas 1.punktu konkursa „Ēdināšanas pakalpojumi Cēsu novada izglītības iestādēs” (konkursa identifikācijas
numurs: CNP/2016/18) un Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojums Cēsu
Profesionālā vidusskolā un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā” (iepirkuma identifikācijas CNP/2016/63) un
Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Cēsu pilsētas
Pastariņa sākumskolā” (iepirkuma identifikācijas CPPS/2016/1) rezultātus, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 25.08.2016. (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (A.Malkavs,
U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 27.08.2015. lēmumu Nr.193 „Par brokastu, pusdienu, launaga un
vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”.
2. Noteikt Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs šādu standartpusdienu cenu (bez PVN):
2.1. Cēsu Pilsētas vidusskolā:
2.1.2. 1. - 4. klašu izglītojamiem – 1.17 EUR;
2.1.2. 5.- 12. klašu izglītojamiem – 1.17 EUR.
2.2. Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītojamiem – 1.17 EUR .
2.3. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītojamiem – 1.16 EUR.
2.4. Cēsu Profesionālās vidusskolas izglītojamiem – 1.16 EUR.
2.5. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas izglītojamiem – 1.17 EUR.
2.6. Cēsu 1. pamatskolas:
2.6.1.
1.- 4. klašu izglītojamiem – 1.11 EUR;
2.6.2.
5.- 9. klašu izglītojamiem – 1.17 EUR.
2.7. Cēsu 2. pamatskolas :
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2.7.1. 1.- 4. klašu izglītojamiem – 1.17 EUR;
2.7.2. 5.- 9. klašu izglītojamiem – 1.17 EUR.
3. Noteikt Līvu un Rāmuļu pamatskolu:
3.1. 1. - 4. klašu izglītojamiem:
3.1.1.
brokastu cenu – 0.43 EUR;
3.1.2.
pusdienu cenu - 0.81 EUR;
3.1.3.
launaga cenu – 0.36 EUR;
3.1.4.
vakariņu cenu – 0.50 EUR.
3.1. 5.- 9. klašu izglītojamiem:
3.2.1.
brokastu cenu – 0.50 EUR;
3.2.2.
pusdienu cenu - 0.95 EUR;
3.2.3.
launaga cenu – 0.43 EUR;
3.2.4.
vakariņu cenu – 0.50 EUR.
4. Noteikt vecāku maksu Līvu un Rāmuļu pamatskolu pirmskolas grupu:
4.1. izglītojamiem no 1 līdz 2 gadu vecumam :
4.1.1.
1.10 EUR, kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām un launagu;
4.1.2.
1.46 EUR, kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām, launagu un vakariņām.
4.2. izglītojamiem no 3 gadu vecuma:
4.2.1. 1.42 EUR, kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām un launagu;
4.2.2. 1.78 EUR, kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām, launagu un vakariņām.
5.
Noteikt Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādes,
Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestādes, Cēsu pirmskolas izglītības
iestādes „Pīlādzītis”, Līvu pamatskolas, Rāmuļu pamatskolas un Cēsu 2. pamatskolas, Cēsu internātskolas – rehabilitācijas
centra darbiniekiem:
5.1. brokastu cenu – 0.68 EUR;
5.2. pusdienu cenu – 1.14 EUR;
5.3. launaga cenu – 0.61 EUR;
5.4. vakariņu cenu – 0.68 EUR.
6.
Noteikt Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs šādu launaga cenu (bez PVN):
6.1. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas 1.- 4. klašu izglītojamiem – 0.72 EUR;
6.2. Cēsu 2.pamatskolas 1.- 2. klašu izglītojamiem – 0.41 EUR;
6.3. Cēsu 1. pamatskolas 1.- 2. klašu izglītojamiem – 0.36 EUR.;
6.4. Cēsu Pilsētas vidusskolas 1. – 2. klases izglītojamiem – 0.47 EUR
7.
Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu direktoriem, Cēsu novada
pašvaldības Izglītības nodaļai un Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”.

7.

Lēmums Nr. 231 Par grozījumiem Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.17
,,Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un
pirmsskolas grupās”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
10.06.2016. Cēsu novada pašvaldība izsludināja atklātu konkursu „Ēdināšanas pakalpojumi Cēsu novada izglītības
iestādēs” (iepirkuma identifikācijas numurs CNP/2016/18), turpmāk – iepirkums. Iepirkuma priekšmets sadalīts 3 (trijās)
daļās: 1.daļa - ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Cēsu Pilsētas vidusskolā un Cēsu Valsts ģimnāzijā, 2.daļa - ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana Cēsu 1.pamatskolā, 3.daļa - ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Cēsu 2.pamatskolā. Iepirkuma
komisija, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, 17.08.2016. pieņēma lēmumu par iepirkuma rezultātiem iepirkuma 1.daļā.
Pārējās iepirkuma daļās, ņemot vērā, ka ir nepieciešams pieprasīt papildu informāciju gan no pretendenta, gan no
kompetentām institūcijām, turpinās iesniegto piedāvājumu vērtēšana.
Cēsu 2.pamatskolā ēdināšanas pakalpojumu līdz 31.08.2016. sniedz SIA ,,MERITS”, kurš arī ir iesniedzis piedāvājumu
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iepirkumā. Lai nodrošinātu izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma nepārtrauktību no 01.09.2016. līdz atklāta konkursa
rezultātiem iepirkuma 3.daļā, Cēsu 2.pamatskola ir noslēgusi līgumu ar SIA ,,MERITS“ par izglītojamo ēdināšanu, ņemot
vērā SIA ,,MERITS“ piedāvājumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, 15.panta 7.punkta otro daļu, 2013.gada 13.marta Ministru
kabineta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 25.08.2016. atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (A.Malkavs,
U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Veikt šādus grozījumus Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.17 ,,Par vecāku maksas noteikšanu
Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās” (protokols Nr.1, 17.p.), turpmāk – Lēmums:
1.1.svītrot Lēmuma 2.punktā vārdus un skaitli ,,Cēsu 2.pamatskolas”;
1.2. papildināt Lēmumu ar jaunu 2.1 punktu šādā redakcijā:
,,2.1 Ar 01.09.2016. Cēsu 2.pamatskolā pirmsskolas izglītības programmā noteikt šādu maksu par ēdināšanas
izdevumiem:
2.11. izglītojamiem vecumā no 1 līdz 2 gadiem par vienu dienu 1.45 EUR, ko sedz izglītojamā vecāki;
2.12. izglītojamiem vecumā no 3 gadiem par vienu dienu 1.94 EUR, no kuras 1.85 EUR sedz izglītojamā vecāki un 0.09 EUR
kompensē Cēsu novada pašvaldība.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai iekļaut pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumos EUR 295.
3. Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas
4.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājām, Cēsu 2.pamatskolas
direktoram nodrošināt lēmuma ievērošanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 232 Par noteikumu “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība
Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”
apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Ministru
kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 25.08.2016. (prot.Nr. 11) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (A.Malkavs,
U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 19.09.2013. lēmumu Nr.361 “Valsts budžeta mērķdotācijas
sadales kārtība Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai.”
2. Apstiprināt Cēsu novada domes noteikumus “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība pedagogu darba
samaksai Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs” saskaņā ar pielikumu.
3. Uzdot DACVģimnāzijai (direktore D. Eglīte), Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G. Bērziņa), Cēsu Pilsētas
vidusskolai (direktore A. Sīmane), Cēsu 1. pamatskolai (direktore A.Būre), Cēsu 2. pamatskolai (direktore I.Brammane),
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai (direktore R.Blaževica), Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova), Rāmuļu
pamatskolai (direktora p.i.A.Gabranova) nodrošināt lēmuma izpildi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.
Pielikums
NOTEIKUMI
Cēsīs
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2016.gada
2.septembrī
Nr.36
Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk-mērķdotāciju) sadalei Cēsu novada
pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu,
pašvaldības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu
(grupu), internātpamatskolu (turpmāk visas kopā – izglītības iestādes) pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
2. Kārtība izstrādāta saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, Izglītības likumu” un citiem normatīvajiem aktiem, kas
regulē šo jomu.
3. Kārtība piemērojama attiecīgā gada Cēsu novada pašvaldības (turpmāk- pašvaldība) budžetā apstiprinātā
finansējuma ietvaros.
4. Izglītības nodaļa un izglītības iestāžu vadītāji nodrošina mērķdotācijas izlietojumu atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajiem mērķiem un šiem noteikumiem.
5. Izglītības nodaļas vadītāja saskaņo pārraudzībā esošo izglītības iestāžu vadītāju apstiprinātās pedagogu
tarifikācijas .
6. Izglītības iestāžu vadītāju tarifikācijas apstiprina Cēsu novada domes priekšsēdētājs.
7. Izglītības nodaļa sagatavo un iesniedz attiecīgajām tiešās valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībai pārskatu
par saņemto un izlietoto mērķdotāciju.
II.

Mērķdotācijas sadale izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai

8. Mērķdotāciju izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadala, ievērojot šādus rādītājus:
8.1.izglītojamo skaitu izglītības iestādē un izglītības pakāpē;
8.2.izglītības iestādē īstenotās licencētās izglītības programmas un izglītojamo skaitu tajās;
8.3.izglītības programmas mācību plāna īstenošanai normēto izglītojamo attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba
algas likmi;
8.4.pedagogu, kuri ieguvuši 3.,4. vai 5.kvalitātes pakāpi, skaitu un darba slodzi;
8.5.piemaksas apmēru par darbu īpašos apstākļos;
8.6.finansējumu pedagogu papildu pienākumu apmaksai;
8.7.papildus 3 stundas nedēļā pirmajā mācību gadā, kad skolēns uzsāk mācības, ja skolēna mācību valoda līdz šim nav
latviešu valoda;
9. Izglītojamo skaitu izglītības iestādē nosaka pēc izglītojamo skaita, kas reģistrēts Valsts izglītības informācijas
sistēmas datu bāzē attiecīgā gada 1. septembrī.
10. Izglītības iestāžu vadītāju un vadītāja vietnieku finansēšanai ievēro Ministru kabineta noteikumos noteiktie
procentuālie ierobežojumi.
11. Līvu un Rāmuļu pamatskolai iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku finansējums tiek aprēķināts, summējot abu
izglītības iestāžu mērķdotāciju, kas paredzēta izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku finansēšanai.
12. Katrai izglītības iestādei ir tiesības tai iedalītā finansējuma ietvaros pārdalīt līdzekļus starp papildus
finansējumu (13.5% no stundu plānam iedalītā) un finansējumu atbalsta personālam (bibliotekārs, logopēds, psihologs,
speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pedagoga palīgs).
13. Izglītības iestāžu vadītāju darba algas likmi nosaka izglītības iestādes dibinātājs.
14. Izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas likmi nosaka laika posmam no kārtējā gada 1. septembra līdz
nākamā gada 31. augustam atbilstoši faktiskajam izglītojamo skaitam izglītības iestādē 1. septembrī.
III.
Mērķdotācijas sadales principi izglītības iestādēs
15. Izglītības iestādes vadītājs saņemto mērķdotāciju pedagogiem sadala prioritārā secībā, lai nodrošinātu:
15.1. mācību stundu un fakultatīvo nodarbību skaitu;
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15.2. mācību stundu un fakultatīvo nodarbību sagatavošanu;
15.3. klases audzināšanu;
15.4. izglītojamo rakstu darbu sagatavošanu;
15.5. individuālo un grupu darbu ar izglītojamiem;
15.6. konsultācijas;
15.7. darbu pagarinātajā dienas grupā;
15.8. metodisko darbu;
15.9. katram izglītojamam papildus 3 stundas nedēļā pirmajā mācību gadā, kad uzsāk mācības, ja mācību valoda līdz
šim nav bijusi nav latviešu valoda ;
15.10.
aktivitātes, kas saistītas ar izglītības iestādes attīstību.
16. Izglītības iestādes vadītājam piešķirtās mērķdotācijas finansējuma ietvaros ir tiesības noteikt augstāku pedagoga
mēneša darba algas likmi par normatīvajos aktos noteikto zemāko pedagoga mēneša darba algas likmi.
17. Izglītības iestādes vadītājs nosaka pedagogu:
17.1. amata vienību skaitu, ievērojot izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas apmēru un izglītības iestādē
īstenojamās izglītības programmas;
17.2. amata algu.
18. Izglītības iestādes vadītājs nosaka pedagoga darba pienākumus visam mācību gadam.

Lēmums Nr. 233 Par kārtības ‘”Grozījumi 23.01.2014. kārtībā Nr. 7 “Cēsu pilsētas
Sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un
izmantošanas kārtība’’ apstiprināšanu
Ziņo: L. Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 15.panta 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmo daļu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta
08.06.2010.noteikumu Nr. 515 ‘’Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem’’ 3.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 25.08.2016. atzinumam (prot.Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (A.Malkavs,
U.Lencbergs, M.Sestulis, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis), pret – nav,
atturas – nav, (M.Malcenieks nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
1. Apstiprināt kārtību “Grozījumi 23.01.2014. kārtībā Nr. 7 “Cēsu pilsētas Sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu
maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtība’’ (apstiprināta ar Cēsu novada domes 23.01.2014.lēmumu Nr.
19, protokols Nr.1, 19.p.), saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei.
Pielikums
KĀRTĪBA
Cēsīs
2016.gada
2.septembrī
Nr.37
Grozījumi 23.01.2014. kārtībā Nr. 7 “Cēsu pilsētas Sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu
izcenojumu un izmantošanas kārtība’’

Izdarīt grozījumu Cēsu novada domes 2014.gada 23.janvāra kārtībā Nr.7 “Cēsu pilsētas Sporta skolas
apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtība’’ (apstiprināta ar Cēsu novada
domes 23.01.2014.lēmumu Nr. 19, protokols Nr. 1, 19.punkts), papildinot II.daļas ‘’Cēsu pilsētas sporta namā Pūces ielā 2a’’
1.punkta 1.1.apakšpunktu ar 1.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
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“1.1.2. Cēsu Jaunās sākumskolas izglītības funkcijas nodrošināšanai - tiek izmantots bez maksas”.

Lēmums Nr. 234 Par pašvaldības finansējumu vispārējās izglītības iestādēm
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties likumu “Dziesmu un deju svētku likums”, lai saglabātu un nodotu tālāk nākamajām paaudzēm dziesmu un
deju svētku tradīciju, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” , lai
nodrošinātu izglītības iestādēs mācību procesa nepārtrauktību Līvu un Rāmuļu pamatskolās, lai nodrošinātu bērnu un
jauniešu tiesību aizsardzību un resocializācijai izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanai nepieciešamos nosacījumus
sociālpedagoģiskajā jomā, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.08.2016. (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Sestulis, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt sekojošas pedagoģisko darbinieku likmes, kuras tiek finansētas no Cēsu novada pašvaldības
budžeta:
1.1.Interešu izglītības skolotājs:
1.1.1.Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai – 0.5 likmes;
1.1.2. Cēsu Valsts ģimnāzijai – 1.2 likmes;
1.1.3.Cēsu Pilsētas vidusskolai – 0.5 likmes;
1.1.4.Cēsu 2.pamatskolai – 0.5 likmes.
1.2.Sociālā pedagoga 1.5 likmes Cēsu Pilsētas vidusskolai.
1.3. Izglītības iestādes vadītāja vietnieks:
1.3.1. Līvu pamatskolā 0.3 likmes (amatalga 723.00 EUR);
1.3.2. Rāmuļu pamatskolā 0.3 likmes (amatalga 723.00 EUR).
2. Interešu izglītības skolotāja un sociālā pedagoga vienas likmes amatalgu noteikt atbilstoši 05.07.2016. MK noteikumiem
Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
3. Pamatojoties uz izglītības iestāžu vadītāju iesniegumu par tarificēto stundu skaitu, individuālajam un grupu darbam ar
izglītojamiem pašvaldība papildus finansē no pašvaldības budžeta proporcionālu stundu skaitu šim tarificētajam stundu
skaitam, kas tiek izmantots individuālajam un grupu darbam.

Lēmums Nr. 235 Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku
amatalgām
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai ievērotu vienlīdzības principu pedagoģisko darbinieku darba samaksai Cēsu internātpamatskolā- rehabilitācijas
centrā un Cēsu pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” un pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem
Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (turpmāk- MK noteikumi Nr.445), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 25.08.2016. (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (A.Malkavs,
U.Lencbergs, M.Sestulis, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt pirmsskolas izglītības skolotāja, pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja, pirmsskolas izglītības
fiziskās attīstības skolotāja, skolotāja logopēda, speciālās vājredzīgo un neredzīgo pirmsskolas izglītības skolotāja mēneša
darba algas likmi – 680.00 EUR.
2. Veicot tarifikāciju, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un izglītības metodiķiem, piemērot mēneša darba
algas likmi atbilstoši MK noteikumu Nr.445 1.pielikuma 3. tabulai.
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3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai :
3.1.iekļaut pašvaldības 2016. gada budžeta grozījumos 23 229.19 EUR, lai nodrošinātu 1.punktā noteikto mēneša darba
algas likmi Cēsu pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis” un Cēsu internātpamatskolai- rehabilitācijas centram;
3.2.plānojot 2017. gada budžetu ievērot tarifikāciju uz 01.09.2016.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumu Nr.40 (prot.Nr.2) “Par Cēsu novada
pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgām”.
5. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumu Nr.38 (prot.Nr.2) “Par Cēsu novada
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām”.
6. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 28.01.2016. lēmumu Nr.10 (prot.Nr.1) “Par stundām mācību
nodarbību sagatavošanai pirmsskolas iestāžu pedagogiem”.
7. Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības
iestādei (vadītāja L.Cekula), Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Balode), Cēsu 5.pirmsskolas
izglītības iestādei (vadītāja L.Kazaka), Cēsu pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis” (vadītāja A.Pāže), Cēsu
2.pamatskolai (direktore I.Brammane), Rāmuļu pamatskolai (direktora p.i. A.Gabranova), Līvu pamatskolai (direktore
A.Gabranova) nodrošināt lēmuma izpildi.
8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 236 Par dalību projektā “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma “par pašvaldībām “15.panta pirmās daļas 4.punktu, Valsts izglītības attīstības aģentūras 2016.gada
2.augusta vēstuli Nr.1-2/3105 “uzaicinājums piedalīties Eiropas Sociālā fonda 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot
pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes” projekta īstenošanā laikā no
2016.gada līdz 2020.gadam un Cēsu novada izglītības stratēģiju 22015. – 2020.gadam (apstiprināta ar Cēsu novada
domes 29.10.2015. lēmumu Nr.251), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.08.2016. (prot. Nr.11) atzinumam,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Sestulis, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Pieņemt zināšanai, ka Cēsu novada domes dibinātās izglītības iestādes piedalās Valsts izglītības attīstības
aģentūras plānotajā Eiropas Sociālā fonda 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes” projektā . Projekts 100% apmērā tiks finansēts no Eiropas
Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
2. Uzdot Izglītības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības projekta īstenošanai.
Informācija par projektu “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Projekta iesniedzējs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA)
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa grupa ir valsts un pašvaldību
dibinātās vispārējās, tai skaitā speciālās un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie.
Projekta aktivitātes pašvaldībām:
1. Pašvaldības karjeras attīstības atbalsta plāna izstrāde atbilstoši VIAA izstrādātajam struktūras paraugam, kurā
tiks ietverti šādi aspekti:
1.1. karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas modelis pārziņā esošajās vispārējās izglītības iestādēs, tajā skaitā
speciālās izglītības attīstības centros un profesionālās izglītības iestādēs un tā īstenošanas uzraudzības mehānisms;
1.2. karjeras atbalsta pasākumi pārziņā esošajās, bet projekta īstenošanā neiesaistītajās, vispārējās izglītības iestādēs;
1.3. sadarbības veicināšana ar profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, darba devējiem, to profesionālajām
organizācijām un sociālajiem partneriem karjeras atbalsta pieejamības uzlabošanai izglītojamajiem;.
2. Projektā jāiesaista:
2.1. visus speciālās izglītības attīstības centrs ;
2.2. vismaz 6 vispārējās izglītības iestādes 2016./2017. mācību gadā, kuras īsteno pamatizglītības programmas, un
vispārējās izglītības iestādes, kuras īsteno pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas;
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3.
Izmēģinājumskolu pedagogi karjera konsultanti jāiesaista
3.1. atbilstoši 2014.gada 28.oktobra Ministra kabineta noteikumos Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo
izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” izvirzītajām
kvalifikācijas prasībām;
3.2. atbilstoši attiecībai: viens pedagogs karjeras konsultants uz 700 izglītojamiem 2017.gadā un viens pedagogs karjeras
konsultants uz 600 izglītojamiem 2020.gadā;
3.3. ar slodzi ne mazāku par 0.3, bet ne vairāk kā 3.3 visās izmēģinājumskolās kopā.
4.
Projektā iesaistītie vispārējās, t.sk. speciālās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras
konsultanti un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistītie speciālisti piedalīsies projekta ietvaros VIAA organizētajā
papildizglītībā par karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumiem.
Cēsu novada pašvaldības pienākumi projekta ietvaros:
1. Izvirzīt pārraudzībā esošās izglītības iestādes, kuras piedalīsies projekta īstenošanā kā pilotskolas;
2. Nodrošināt karjeras atbalsta pieejamību izglītojamiem;
3. Izstrādāt un iesniegt karjeras attīstības atbalsta plānu;
4. Nodrošināt datu uzkrāšanu par projekta īstenošanā sasniegtajiem rezultātiem;
5. Tīmekļa vietnē ievietot aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.
Projekta īstenošanas periods :
2016.gada 4.ceturksnis – 2020. gada decembris

Lēmums Nr. 237 Par noteikumu “Grozījumi 09.10.2014. noteikumos Nr.44 “Par
finansējuma piešķiršanu sporta pasākumu organizēšanai, sporta veidu
attīstībai un sporta biedrībām Cēsu novadā” “ apstiprināšanu
Ziņo: R.Siliņa, Sporta koordinatore
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, Sporta likuma 7. panta pirmās daļas
3. un 6. punktu, Cēsu novada domes 09.10.2014. lēmumu Nr. 401 “Par noteikumu „Par finansējuma piešķiršanu sporta
pasākumu organizēšanai, sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām Cēsu novadā” apstiprināšanu” un Cēsu novada
domes 28.01.2016. lēmumu Nr. 26 “Par noteikumu “Grozījumi Par finansējuma piešķiršanu sporta pasākumu
organizēšanai, sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām Cēsu novadā” apstiprināšanu”, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 10 balsīm – par (A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Sestulis, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, E.Geruļskis,
A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt noteikumus „Grozījumi 09.10.2014. noteikumos Nr. 44 “ Par finansējuma piešķiršanu sporta pasākumu
organizēšanai, sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām Cēsu novadā” “ saskaņā ar pielikumu.
APSTIPRINĀTI ar Cēsu novada domes 02.09.2016. lēmumu
Nr.237 „Par noteikumu
“Grozījumi Par finansējuma piešķiršanu
sporta pasākumu organizēšanai, sporta
veidu attīstībai un sporta biedrībām
Cēsu novadā” apstiprināšanu”
NOTEIKUMI Cēsīs
02.09.2016.
Nr.38 Grozījumi 09.10.2014.noteikumos Nr. 44 “ Par
finansējuma piešķiršanu sporta pasākumu organizēšanai, sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām Cēsu novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu,
Sporta likuma 7. panta
pirmās daļas 3. un 6. punktu
Izdarīt 09.10.2014. noteikumos Nr. 44 “Par finansējuma piešķiršanu sporta pasākumu organizēšanai, sporta veidu
attīstībai un sporta biedrībām Cēsu novadā” apstiprinātajos noteikumos, turpmāk- noteikumi, šādus grozījumus:
14. no 17

1. izteikt 7.9. punktu šādā redakcijā:
“7.9. Ja vienas biedrības ietvaros tiek realizēti vairāki sporta veidi, noteikumu punktā minētie dokumenti par katru sporta
veidu jāiesniedz atsevišķi, izņemot biedrības reģistrācijas apliecības kopiju.”
2. Izteikt 7.9.1.punktu šādā redakcijā:
“7.9.1. Uz Sporta pasākumu budžetā neparedzētajiem gadījumiem paredzētajiem Pašvaldības budžeta līdzekļiem var
pretendēt ikviena juridiska persona, kura dibināta tekošajā finanšu gadā un kuras juridiskā adrese ir Cēsu novadā vai
kādā no jau iepriekš dibinātām juridiskām personām tekošajā finanšu gadā izveidota jauna sporta spēļu komanda,
iesniedzot Pašvaldībā 8.1. punktā minētos dokumentus”

Lēmums Nr. 238 Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā
Ziņo: R.Siliņa, Sporta koordinatore
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 15. panta pirmās daļas 6. punktu, Cēsu novada
domes 29.01.2015. lēmumu “Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2015. gada
budžetu apstiprināšanu” (prot. Nr. 1, 16.p.), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (A.Malkavs,
U.Lencbergs, M.Sestulis, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
2.

Izdarīt grozījumus Sporta pasākumu budžetā saskaņā ar pielikumu.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
Izdarīt grozījumus Sporta pasākumu budžetā (valdības funkcija 08.000)
Rādītājs

Plāns

Grozījumi

Pamatojums

-853

Plāns ar
grozījumiem
13654

Pašvaldības organizētie
sporta pasākumi
Pasaules Sniega diena

14507
200

-8

192

Skrējiens – nūjošanas
pārgājiens ‘’Cēsu pavasaris”

1600

-17

1583

Skrējiens “Jānis un Jānītis”

2000

-83

1917

Cēsu sporta svētki

3000

-550

2450

Cēsu 1. velo festivāls

1090

-87

1003

IV Latvijas olimpiāde

7070

-108

6962

Saldumus un tēju, kas bija
predzēti dalībniekiem, izdevās
iegādāties par zemāku cenu.
Par zemāku cenu kā plānots
izdevās iegādāties kancelejas
preces, norobežojošās lentas
Faktiskie izdevumi dalībnieku
laika kontroles čipu īrei bija
mazāki nekā plānotie.
Nebija nepieciešama ieplānotā
zāles pļaušana sacensību
‘’Zelta mopēds” norises vietā,
tiesnešu pienākumus veica
brīvprātīgie jaunieši
izdevās iegādāties
nepieciešamās preces par
mazāku samaksu.
Izdevās vienoties ar sporta
federācijām par mazāku
samaksu inventāra īrei.

Cēsu novada komandu
dalība valsts mēroga
sacensībās.

6450

+575

7025

15. no 17

IV Latvijas Olimpiāde
Transporta pakalpojumi
Ēdināšana sportistiem
Nakšņošanas izdevumi
Sporta formas

6450
600
600
450
4800

+575

7025
1639
621
48
4717

Sporta pasākumu
organizēšana
Biatlona šaušanas
vingrinājumi

14578

-22

14556

482

-9

473

J. Šica piemiņas turnīrs
futbolā

385

-13

372

Cēsu Sporta skolas
organizētie pasākumi
Skolēnu Ziemas olimpiāde

6500

-930

5570

930

-930

0.00

Finansējums sporta veidu
attīstībai un sporta
biedrībām

14578

+1788

16366

0.00

+894

894

0.00
1033

+894
-558

894
475

Sporta klubs “Cēsis”
Sieviešu basketbola komanda
Vīriešu futbola komanda
Nesadalītie līdzekļi

Cēsu novadu Latvijas IV
oloimpiādē pārstāvēja 5 sporta
spēļu komandas, iepriekš tika
plānota 3 sporta spēļu
komandu dalību. Palielinājās
transporta pakalpojumu
izdevumi.

Biedrībai, kas organizēja
pasākumu, izdevās samazināt
plānotos izdevumus.
Biedrībai, kas organizēja
pasākumu, izdevās samazināt
plānotos izdevumus.

Skolēnu Ziemas olimpiāde tika
atcelta ziemas sporta veidu
norisei nepiemēroto laika
apstākļu dēļ.

26.08.2016. biedrības “Sporta
klubs “Cēsis”’’ iesniegums
1-38/3090

Lēmums Nr. 239 Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
mēnešalgām
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (A.Malkavs,
U.Lencbergs, M.Sestulis, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. No 2016.gada 1.septembra apstiprināt Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām sekojošas
amatalgas, kuras tiek finansētas no Cēsu novada pašvaldības budžeta:
1.1. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai 900,00 EUR;
1.2. Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai 1000,00 EUR;
1.3. Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai 1000,00 EUR;
1.4. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai 1000,00 EUR.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 240 Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
Ziņo: K.Skrīvere, Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Nodaļas “Cēsu Vēstures un Mākslas muzejs”
vadītāja
16. no 17

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmumu Nr.294 “Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas
kārtību” (prot.Nr.11; 22.p.), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Sestulis,
J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, E.Geruļskis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
Atļaut pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pieņemt ziedojumu no nodibinājuma Thure und Dr.
Andrea von Wahl Stiftung 5000.00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi) Cēsu vēstures un Mākslas muzeja izstādes
“Vidzemes bruņniecība un Latvija” kataloga izdošanai.

17. no 17

