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Lēmums Nr. 187 Par Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieku

Ziņo : Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un izpilddirektora vērtēšanas komisija
 
Cēsu novada pašvaldība 22.03.2017. saņēma Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka V.Sviķa darba tiesisko
attiecību Cēsu novada Pašvaldības policijā uzteikumu. 13.04.2017. tika izsludināts atklāts konkurss. Konkursā pieteicās 19
pretendenti, pretendentu atbilstību vērtēja un pārrunas ar pretendentiem veica Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju
un izpilddirektora vērtēšanas komisija, turpmāk- komisija.
Pamatojoties uz komisijas 06.07.2017. atzinumu, likuma “Par policiju” 21.panta trešo daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 9.punktu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs,
P.Irbins,T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret
– nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.                  Atbrīvot no Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka amata Valdi Sviķi.
2.                  Iecelt Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka amatā Mārtiņu Jēgeru.
3.                  Lēmums stājas spēkā pēc kandidāta saskaņojuma saņemšanas no Iekšlietu ministrijas.
 
 

Lēmums Nr. 188 Par deleģējumu darba grupas sastāvā

Ziņo I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
 
            Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 23.panata pirmo un trešo daļu, ievērojot likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas
20.07.2017. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs,
P.Irbins,T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret
– nav, atturas – nav, nolemj:
 
Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbības un attīstības stratēģijas 2018.-2020.gadam
izstrādāšanai darba grupas sastāvā deleģēt:
1. J.Rozenbergu, Cēsu novada domes priekšsēdētāju;
2. D.Trapencieri, Cēsu novada domes deputāti, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas
priekšsēdētāju;
3. L.Madelāni, Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju;
4. I. Laiviņu, Sociālo un veselības jautājumu komitejas deputātu;
5. R. Sproģi, Sociālo un veselības jautājumu komitejas deputātu;
6. J. Gobu, Sociālo un veselības jautājumu komitejas deputātu;
7. M. Sestuli, Sociālo un veselības jautājumu komitejas deputātu.
 
189###Par Cēsu kauju simtgades pasākumu vadības darba grupas izveidi Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un
sporta komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu un Cēsu novada kultūras attīstības
programmas 2015.-2019. gadam rīcības virzienu 2.4 “Iedzīvotāju piederības sajūtas novadam un Latvijai veicinošu
kultūras pasākumu rīkošana”, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.07.2017.
atzinumam (prot.Nr.9), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins,T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
  1. Izveidot Cēsu kauju simtgades pasākumu vadības darba grupu šādā sastāvā: 1.1. darba grupas vadītājs - Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs;
1.2. darba grupas koordinatore -  Cēsu novada Latvijas simtgades pasākumu koordinatore Ilona Asare;
1.3. darba grupas locekļi:
1.3.1. LR Kultūras ministrijas deleģēts pārstāvis;
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1.3.2. LR Aizsardzības ministrijas deleģēts pārstāvis;
1.3.3. LR Iekšlietu ministrijas deleģēts pārstāvis;
1.3.4. Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārstāvis Renārs Sproģis;
1.3.5. Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārstāvis Juris Žagars;
1.3.6. Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītājs Kārlis Pots;
1.3.7. p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas “Cēsu Vēstures un mākslas muzejs” vadītāja Kristīne Skrīvere;
1.3.8. Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vēsturnieks – Cēsu kauju eksperts Tālis Pumpuriņš.
 
2. Darba grupas uzdevums ir izstrādāt un apstiprināt Cēsu kauju simtgades norišu programmu Cēsu novadā
2018.-2019.gadā, pārraudzīt tās īstenošanu un pasākumu budžeta izlietojumu; izskatīt jautājumus un pieņemt lēmumus
par Cēsu kauju simtgades pasākumu organizatorisko procesu; koordinēt pasākumu rīkošanā iesaistīto institūciju darbību
un organizēt informācijas apmaiņu; sagatavot izvērtējumu par Cēsu kauju simtgades programmas īstenošanu.
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 190 Par Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra
nosaukuma maiņu

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
Izglītības un zinātnes ministrija 2016.gada 6.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.01-09.4/76 “Par speciālās izglītības attīstības
centra statusa piešķiršanu Cēsu internātpamatskolai – rehabilitācijas centram” (turpmāk –  IZM lēmums). Pamatojoties
uz pieņemto IZM lēmumu, ievērojot Izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.07.2017. atzinumu (prot. Nr.9),
Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins,T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs,
A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Mainīt Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nosaukumu uz nosaukumu Cēsu internātpamatskola –
attīstības centrs ar 2017.gada 1.septembri.
2.      Atzīt ar 31.08.2017.  par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 2010.gada 09.decembra sēdes lēmumu Nr.740
“Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra nolikuma  apstiprināšanu” .
3.      Apstiprināt Cēsu internātpamatskola – attīstības centra  nolikumu saskaņā ar pielikumu.
4.      Nolikums  stājas  spēkā ar 01.09.2017.
5.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu internātpamatskola – attīstības centrs direktoram.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra  nolikums
 

Lēmums Nr. 191 Par Cēsu novada domes 2017.gada 3.augusta saistošo
noteikumu Nr.16 ,,Grozījums Cēsu novada domes 2016.gada 10.marta saistošajos
noteikumos Nr.6 ,,Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras
pieminekļu saglabāšanai”” apstiprināšanu

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma ,,Par pieminekļu aizsardzību"  24.panta otro daļu
un  Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.07.2017. atzinumu (prot.Nr.9), kā arī atsaucoties uz
Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam Rīcību un investīciju plāna uzdevumu 4.1.3. “Veikt tradīciju un
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un infrastruktūras pielāgošanu, veicināt atpazīstamību un iesaisti
ikdienas dzīvē” un rīcību “Atjaunot pašvaldības kultūras pieminekļus/Veicināt privātīpašumā esošo kultūras pieminekļu
atjaunošanu”, lai atbalstītu un veicinātu kultūras pieminekļu saglabāšanu sabiedrības interesēs un uzlabotu Cēsu novada

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/pielikums%20lem%20nr190.pdf
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iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs,
P.Irbins,T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret
– nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2017.gada 3.augusta saistošos noteikumus Nr.16 ,,Grozījums Cēsu novada domes
2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.6 ,,Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu
saglabāšanai”” apstiprināšanu saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
Cēsu novada domes 03.08.2017.
sēdes lēmumam Nr.191
 
APSTIPRINĀTI
 ar Cēsu novada domes 03.08.2017.
sēdes lēmumu Nr.191
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2017.gada
3.augustā                                                                      
                          Nr.16
 
Grozījums Cēsu novada domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.6 ,,Par Cēsu novada pašvaldības
līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”
 
 Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu un likuma
"Par pieminekļu aizsardzību"
24.panta otro daļu
 
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.6 ,,Par Cēsu novada pašvaldības
līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” šādu grozījumu:
 
Izteikt saistošo noteikumu 2.pielikumu šādā redakcijā:
,,2.pielikums
Cēsu novada domes 10.03.2016.
sēdes saistošajiem noteikumiem Nr.6
                                             
Projektu iesniegumu kvalitatīvo rādītāju  novērtēšanas anketa
 
Ievērojot Cēsu novada domes 2016.gada 10.marta saistošo noteikumu Nr.6 "Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu
kultūras pieminekļu saglabāšanai" 34.punktu, komisija, katram komisijas loceklim individuāli vērtējot iesniegtos projekta
iesniegumus atbilstoši zemāk norādītajiem kritērijiem, projekta iesniegumu, kurā paredzēts kultūras pieminekļa (norāda
kultūras pieminekļa nosaukumu, adresi un kultūras pieminekļa saglabāšanas veidu), novērtē sekojoši:
Vērtējamais kritērijs un
paskaidrojums par piešķiramo
punktu skaitu

Maksimālais
punktu skaits

Komisijas
locekļa
vērtējums

Komisijas
locekļa
vērtējums

Komisijas
locekļa
vērtējums

Komisijas
vērtējums

Pieminekļa vērtība:      
Valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļa "Cēsu pilsētas
vēsturiskais centrs" daļa

2     

Valsts aizsargājamais arhitektūras
piemineklis

2     

http://likumi.lv/ta/id/274617-par-liepajas-pilsetas-pasvaldibas-lidzfinansejumu-kulturas-piemineklu-saglabasanai#p34
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Vietējas nozīmes arhitektūras
piemineklis

1     

Pieminekļa datējums:      
1200.-1299. 11     
1300.-1399. 10     
1400.-1499. 9     
1500.-1599. 8     
1600.-1699. 7     
1700.-1749. 6     
1750.-1799. 5     
1800.-1849. 4     
1850.-1899. 3     
1900.-1919. 2     
1920.- 1     
Pieminekļa oriģinālās substances
un autentiskuma saglabāšanās
pakāpe:

     

Ēka saglabājusies oriģinālā izskatā
un detaļu komplektācijā

4     

Ēkai nelieli pārveidojumi (daļēji
mainīti logi, pārkrāsota fasāde,
labots jumta segums, nelieli apdares
zudumi)

3     

Pārveidota ēka (mainīts vai daļēji
mainīts apšuvums, daļēji mainīta
sienu, jumta konstrukcija, mainīti
logi, durvis)

2     

Ēka zaudējusi oriģinālo izskatu (ļoti
lieli zudumi, mainīta sienu, jumta
konstrukcija, mūsdienīga fasāžu
apdare, jumta segums, logi, durvis)

1     

Pieminekļa oriģinālās
dekoratīvās apdares vērtība:

     

Ēka ar bagātīgu dekoratīvo apdari 2     
Ēka ar minimālu dekoratīvo apdari 1     
Paredzēto darbu neatliekamība:      
Steidzami, neatliekami glābšanas
darbi, kas saistīti ar oriģinālas
substances saglabāšanu un ēku
drošību

3     

Neatliekami darbi, kas nodrošina
objekta pastāvēšanu ilgtermiņā

2     

Darbi nav neatliekami, saistīti ar
objekta funkciju uzlabošanu

1     

Paredzēto darbu veids:      
Kompleksa ēkas vai ēkas daļas
restaurācija, konservācija, pārbūve
vai atjaunošana

3     

Būvamatniecības izstrādājumu
restaurācija

2     

Paredzēto darbu rezultāta
pieejamība sabiedrības apskatei:

     

Brīvi pieejams no publiskās ārtelpas 3     
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Pieejams objekta īpašnieka
noteiktajā kārtībā

1     

Izstrādāta būvniecības iecere un
Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija un
Būvvalde akceptējusi
būvniecības ieceres
dokumentāciju

     

Iesniegts 2     
Nav iesniegts 0     
Pieminekļa saglabāšanas plāns:      
Izstrādāts 1     
Nav izstrādāts 0     
Pieminekļa saglabāšanas
aktivitātes iekļautas pašvaldības
Attīstības programmas Rīcību un
Investīciju plānā:

     

Ir iekļautas 2     
Nav iekļautas 0     
Pieminekļa saglabāšanai
piesaistīts Eiropas Savienības
fondu līdzfinansējums 

     

Vairāk kā 1 000 000 EUR 4     
Līdz 1 000 000 EUR 3     
Līdz  500 000 EUR 2     
Līdz 100 000 EUR 1     
Nav piesaistīts 0     
 
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes 03.08.2017.
sēdes lēmumam Nr.191
 
Cēsu novada domes 2017.gada 3.augusta saistošo noteikumu Nr.16
,,Grozījums Cēsu novada domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.6 ,,Par Cēsu novada pašvaldības
līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Īss Saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

Cēsu novada domes 2016.gada 10.marta saistošie noteikumi Nr.6,,Par
Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu
saglabāšanai” noteic kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai,  atbalstāmās un
neatbalstāmās izmaksas, līdzfinansējuma apmēru, projektu iesniegumu
vērtēšanas kārtību un  līguma slēgšanu.
Saistošo noteikumu grozījumi izsaka jaunā redakcijā saistošo noteikumu
2.pielikumā ietverto  Projektu iesniegumu kvalitatīvo rādītāju
novērtēšanas anketu, kurā tiek paredzēts:
1)     lielāks piešķiramo punktu skaits (2 punkti) valsts aizsargājamam
arhitektūras piemineklim;
2)     piešķirt punktu vietējas nozīmes arhitektūras piemineklim;
3)    piešķirt punktus, ja pieminekļa saglabāšanas aktivitātes iekļautas
pašvaldības Attīstības programmas Rīcību un Investīciju plānā;
4)    piešķirt punktus, ja pieminekļa saglabāšanai un attīstībai piesaistīts
Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums; piešķiramo punktu skaits
atkarīgs no piesaistītā līdzfinansējuma apmēra.
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2. Saistošo
noteikumu projekta
nepieciešamības
pamatojums

Pamatojoties uz Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam
Rīcību un investīciju plāna uzdevumu 4.1.3. “Veikt tradīciju un
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un
infrastruktūras pielāgošanu, veicināt atpazīstamību un iesaisti ikdienas
dzīvē” un rīcību “Atjaunot pašvaldības kultūras pieminekļus/Veicināt
privātīpašumā esošo kultūras pieminekļu atjaunošanu”, Cēsu novada
pašvaldība izdara grozījumus Saistošajos noteikumos ,,Par Cēsu novada
pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”,
pievienojot papildus kritērijus projektu iesniegumu kvalitatīvo rādītāju
novērtēšanas anketā:
-          Pieminekļa saglabāšanas aktivitātes iekļautas pašvaldības
Attīstības programmas Rīcību un Investīciju plānā (0-2 punkti),
-          Pieminekļa saglabāšanai un attīstībai piesaistīts Eiropas
Savienības fondu līdzfinansējums (0 – 4 punkti atkarībā no piesaistītā
finansējuma apjoma).
Kritēriji atbalsta Attīstības programmā iekļauto rīcību izpildi un veicinās
privātīpašumos esošo kultūras pieminekļu atjaunošanu un saglabāšanu,
vienlaikus nodrošinot to, ka pašvaldība atbalsta tos privātīpašumos
esošos kultūras pieminekļus, kuru saglabāšana ir prioritāra un aktuāla
(iekļauti Rīcību un Investīciju plānā), kā arī kuru īpašnieki nodrošina
papildus finansējuma piesaistīšanu, kas veicina pieminekļa
saglabāšanu. Kritēriju ieviešana motivēs privātīpašniekus rīcībai,
komunikācijai ar pašvaldību, kā arī finansējuma piesaistīšanai.
 
Saskaņā ar Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr. 108
„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 186.punktu, lai
izdarītu grozījumus pašvaldību saistošajos noteikumos, sagatavo
pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektu.

3. Informācija par
plānoto Saistošo
noteikumu projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektā ietvertie kritēriji sniedz iespēju pašvaldībai
pilnvērtīgi un savlaicīgi plānot budžetā iekļaujamo finansējuma apjomu
kultūras pieminekļu saglabāšanas atbalstam, izvērtējot nepieciešamo
ieguldījumu apmēru un to aktualitāti atbilstoši Attīstības programmas
Rīcību un investīciju plānam.

4.  Informācija par
plānoto Saistošo
noteikumu projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Saistošo noteikumu projekts tiešā mērā nerada ietekmi uz pašvaldības
uzņēmējdarbības vidi.

5.  Informācija par
administratīvajām
procedūrām 

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un administratīvajām
procedūrām.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav veiktas konsultācijas ar privātpersonām.

 

Lēmums Nr. 192 Par grozījumiem Cēsu novada domes 09.03.2017. lēmumā Nr. 53
“Par amata vienību izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ēkā Saules ielā 23, Cēsis, Cēsu novadā šobrīd notiek rekonstrukcijas darbi, pielāgojot tās četrus stāvus dienesta viesnīcas
vajadzībām 176 skolēnu izmitināšanai. Arvien vairāk  nepieciešama aktīva iesaistīšanās ne vien ar Saules ielā 23, Cēsis,
Cēsu novadā rekonstrukcijas darbiem saistītu jautājumu risināšanā, bet arī saimniecisko un darba organizācijas jautājumu
risināšanā, kā arī nākotnē iesaistīties jautājumu risināšanā saistībā ar Cēsu Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas
Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā projektēšanu, būvniecību un apsaimniekošanu.
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Pamatojoties uz Cēsu novada domē 01.07.2009. apstiprināto Darba samaksas noteikumu 1.8.punktu, Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.07.2017.atzinumu (protokols Nr.9) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
27.07.2017. atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs,
P.Irbins,T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret
– nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 09.03.2017. lēmuma Nr. 53 “Par amata vienību izveidošanu
Cēsu novada pašvaldībā” 1.punktā, papildinot to ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
“1. 1  Apstiprināt no 01.08.2017. Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļā amata vienībai dienesta viesnīcas vadītājs
(kods pēc profesiju klasifikatora 5151 12, 3.amatu saimes II C līmenis, 9.mēnešalgu grupa) 0,8 likmi ar mēnešalgu par
pilnu  likmi 1069.22 EUR.”
2.      Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 193 Par grozījumiem Cēsu novada domes 18.08.2011. lēmumā Nr.
430 “Par izmaiņām Cēsu novada bāriņtiesas sastāvā”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu un 23.punktu, 21.panta pirmās 26.punktu,
Bāriņtiesu likuma 7.panta otro daļu,  Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.07.2017. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu
novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins,T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 18.08.2011. lēmumā Nr. 430 “Par izmaiņām Cēsu novada
bāriņtiesas sastāvā”, izsakot 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Izveidot Cēsu novada bāriņtiesā amata vienību -  bāriņtiesas loceklis pastāvīgā darbā -    0,8 slodze (32h/ned). ”
2.             Lēmums stājās spēkā 01.01.2018., bet, ja atklāta konkursa rezultātā tiek atlasīts pretendents, kurš ir
apguvis bāriņtiesas locekļu mācību programmu (un ir spēkā esošs apliecinājums), tad lēmums stājas spēkā 01.09.2017.
3.             Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam un Cēsu novada
bāriņtiesai.
4.             Kontrole par lēmuma izpildi Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 

Lēmums Nr. 194 Par papildus finansējuma piešķiršanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Apsekojot telpas Slimnīcas ielā 9, Cēsīs tika konstatēts, ka,  lai nodrošinātu pilnvērtīgu atskurbtuves telpu ekspluatāciju,
nepieciešams veikt būves ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0830 007 telpas Nr.7 “Gaitenis” (pēc tehn.inv.lietas datiem)
remontu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 29.pantu un saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1 “ Par Cēsu
novada pašvaldības 2017.gada budžetu” un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.07.2017. (prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu
novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins,T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piešķirt telpas Nr.7 “Gaitenis” remontam Slimnīcas ielā 9, Cēsīs finansējumu 4998,40 EUR.
2.      Apmaksu veikt no Cēsu novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta asignējumu ieņēmumu pārsvara pār
izdevumiem.
3.      Finanšu nodaļai 1.punktā minēto finansējumu iekļaut budžeta grozījumos.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt administrācijas vadītājam.
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Lēmums Nr. 195 Par 08.06.2007. Nomas līguma Nr. 2-7-21/2007 izbeigšanu pirms
termiņa

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumu Nr.280 „Par Cēsu rajona invalīdu biedrības atlīdzināmo
izdevumu akceptēšanu nomas telpās Raunas ielā 6, Cēsīs” (prot. Nr.7, 79.p.), 31.05.2007. lēmumu Nr. 333 “Par grozījumiem
Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumā Nr.280 „Par Cēsu rajona invalīdu biedrības atlīdzināmo izdevumu akceptēšanu
nomas telpās Raunas ielā 6, Cēsīs”” (prot. Nr. 9, 1.p.) un 31.05.2007. lēmumu Nr.334 „Par nedzīvojamo telpu nomas līguma
apstiprināšanu Raunas ielā 6A, Cēsīs” (prot. Nr. 9, 2.p.), 08.06.2007. starp Cēsu pilsētas domi kā Iznomātāju un Cēsu
rajona invalīdu biedrību kā Nomnieku, turpmāk abi kopā – Puses, noslēgts Nomas līgums Nr. 2-7-21/2007 (spēkā ar
01.06.2007.)  par telpām ēkā, kadastra apzīmējums 4201 005 1406 002, Raunas ielā 6A, Cēsīs  1.stāvā, ar kopējo platību
141,6 m2, turpmāk – Telpas, nosakot, ka atlīdzināmie izdevumi (telpu remonts), ko Nomnieks ir veicis pirms nomas
uzsākšanas, tiek segti ieskaita veidā no ikmēneša nomas maksas, veicot ikmēneša savstarpējo ieskaitu laika periodā no
01.06.2007. līdz 04.02.2017., nomas termiņš  līdz 31.05.2017.
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumu Nr.294 „Par grozījumiem 19.04.2007.  Cēsu pilsētas domes
lēmumā Nr. 280 „Par Cēsu rajona invalīdu biedrības atlīdzināmo izdevumu akceptēšanu nomas telpās Raunas ielā 6,
Cēsīs” un 31.05.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr. 334 “Par nedzīvojamo telpu nomas līguma apstiprināšanu Raunas
ielā 6A, Cēsīs”” (prot. Nr. 9, 34.p.)), 21.07.2009. starp Pusēm noslēgti Grozījumi 08.06.2007. Nomas līgumā Nr. 2-7-21/2007,
ar kuriem, pamatojoties uz atlīdzināmo izdevumu palielinājumu, mainīts nomas un savstarpējā ieskaita termiņš, nosakot
to līdz 05.11.2017.
Ar Finanšu ministrijas 15.04.2005. lēmumu Nr.53 biedrībai „Cēsu rajona invalīdu biedrība”, reģ. Nr. 40008039591, piešķirts
sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomās: labdarība; trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu
sociālās labklājības celšana. Ar 19.05.2010., saskaņā ar Uzņēmumu reģistra sniegto informāciju Valsts ieņēmumu
dienestam, biedrības „Cēsu rajona invalīdu biedrība” nosaukums mainīts uz biedrība „Cēsu invalīdu biedrība”, reģ. Nr.
40008039591. Ar Valsts ieņēmumu dienesta 12.12.2011. lēmumu Nr. 8.14-6/86846 izdarīti grozījumi Finanšu ministrijas
15.04.2005. lēmumā Nr.53, lēmuma tekstā norādīto biedrības nosaukumu „Cēsu rajona invalīdu biedrība” aizstājot ar
nosaukumu „Cēsu invalīdu biedrība”, reģ. Nr. 40008039591, juridiskā adrese: Raunas iela 6A, Cēsis, Cēsu nov.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 04.06.2015. lēmumu Nr. 134 “Par grozījumiem 08.06.2007. Nomas līgumā Nr.
2-7-21/2007” (prot. Nr. 8, 11.p.), 08.06.2015. starp Pusēm noslēgti Grozījumi 08.06.2007. Nomas līgumā Nr. 2-7-21/2007,
ar  kuriem pagarināts nomas termiņš līdz 30.06.2021., un Puses vienojušās, ka nomas maksa tiks pārrēķināta, beidzoties
savstarpējam ieskaitam.
Ņemot vērā, ka 2007.gadā, gatavojot vienošanos par savstarpējo ieskaitu un atmaksas grafiku nomas maksai tika
pielietota 18% PVN likme, 08.06.2007. nomas līgumam Nr. 2-7-21/2007 ieguldījumu atmaksas grafiks sastādīts līdz
05.11.2017. Nomas līguma darbības laikā PVN likme vairākkārt mainījusies (palielinājusies), nomas maksa palielinājusies,
tādējādi savstarpējā ieskaita termiņš beidzas ātrāk, t.i. 13.08.2017.
Ievērojot iepriekš minēto, biedrības “Cēsu invalīdu biedrība” līdzšinējo veikumu sociāli mazaizsargāto personu grupu
labklājības celšanā (apmācības, papildus darba vietu radīšana) un 14.07.2017. iesniegumā Nr. 29 (reģistrēts pašvaldībā
14.07.2017. ar Nr. 1036/2718) apliecināto vēlmi turpināt iesākto darbību Telpās, saņemot tās bezatlīdzības lietošanā,
biedrības „Cēsu invalīdu biedrība”  sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kas, pamatojoties uz Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrā daļas 41 punktu, ļauj tai atvasinātas publiskas
personas mantu saņemt  bezatlīdzības lietošanā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktu, Civillikuma 1862., 1864., 1865.pantu, 08.06.2007. Nomas līguma Nr. 2-7-21/2007 6.8. un 10.2.apakšpunktiem,  un
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.07.2017. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par
(E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins,T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izbeigt 08.06.2007. Nomas līgumu Nr. 2-7-21/2007 pirms termiņa, t.i. 13.08.2017. (ieskaitot).
2.      Uzdot biedrībai “Cēsu invalīdu biedrība” normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izbeigt, pamatojoties uz
08.06.2007. Nomas līgumu Nr. 2-7-21/2007 noslēgtos līgumus par Telpu daļas nodošanu apakšnomā. 
3.      Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot Atcēlēju līgumu 08.06.2007. Nomas līgumam Nr. 2-7-21/2007.
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4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 196 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Raunas iela
6A, Cēsis, Cēsu novads, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Cēsu
invalīdu biedrība”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā, turpmāk – Pašvaldība, saņemts biedrības „Cēsu invalīdu biedrība”, turpmāk – Biedrība,
14.07.2017. iesniegums Nr.29 (reģistrēts ar Nr. 1-36/2718), turpmāk – Iesniegums, ar kuru iesniedzējs lūdz izskatīt
jautājumu par Biedrībai lietošanā (nomā) esošu telpu Raunas ielā 6A, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu tai bezatlīdzības
lietošanā, ņemot vērā savstarpējā ieskaita (atlīdzināmie izdevumi), kas saistīti ar telpu remontu, izbeigšanos.
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumu Nr.280 „Par Cēsu rajona invalīdu biedrības atlīdzināmo
izdevumu akceptēšanu nomas telpās Raunas ielā 6, Cēsīs” (prot. Nr.7, 79.p.) un 31.05.2007. lēmumu Nr.334 „Par
nedzīvojamo telpu nomas līguma apstiprināšanu Raunas ielā 6A, Cēsīs” (prot. Nr. 9, 2.p.), 08.06.2007. starp Cēsu pilsētas
domi kā Iznomātāju un Cēsu rajona invalīdu biedrību kā Nomnieku, turpmāk abi kopā – Puses, noslēgts Nomas līgums Nr.
2-7-21/2007 (spēkā ar 01.06.2007.)  par telpām ēkā, kadastra apzīmējums 4201 005 1406 002, Raunas ielā 6A, Cēsīs 
1.stāvā,  turpmāk – Nomas līgums, nosakot, ka atlīdzināmie izdevumi (telpu remonts), ko Nomnieks ir veicis pirms nomas
uzsākšanas, tiek segti ieskaita veidā no ikmēneša nomas maksas, veicot savstarpējo ieskaitu laika periodā no 01.06.2007.
līdz 04.02.2017.
 Ar Pušu parakstītiem grozījumiem Nomas līgumā, galīgais nomas termiņš noteikts 30.06.2021., un savstarpējā ieskaita
termiņš – līdz 05.11.2017., un, ņemot vērā, ka 2007.gadā, gatavojot vienošanos par savstarpējo ieskaitu un atmaksas
grafiku nomas maksai tika pielietota 18% PVN likme, Nomas līgumam ieguldījumu atmaksas grafiks sastādīts līdz
05.11.2017., bet Nomas līguma darbības laikā PVN likme vairākkārt mainījusies (palielinājusies), nomas maksa
palielinājusies, tādējādi savstarpējā ieskaita termiņš beidzas ātrāk, t.i. 13.08.2017.
Ar Cēsu novada domes 03.08.2017. lēmumu Nr. 195 “Par 08.06.2007. Nomas līguma Nr. 2-7-21/2007 izbeigšanu pirms
termiņa” (prot. Nr. 10, 9.p.), nolemts izbeigt 08.06.2007. Nomas līgumu Nr. 2-7-21/2007 pirms termiņa, t.i. 13.08.2017.
(ieskaitot).
Ar Finanšu ministrijas 15.04.2005. lēmumu Nr.53 biedrībai „Cēsu rajona invalīdu biedrība”, reģ. Nr. 40008039591, piešķirts
sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomās: labdarība; trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu
sociālās labklājības celšana. Ar 19.05.2010., saskaņā ar Uzņēmumu reģistra sniegto informāciju Valsts ieņēmumu
dienestam, biedrības „Cēsu rajona invalīdu biedrība” nosaukums mainīts uz biedrība „Cēsu invalīdu biedrība”, reģ. Nr.
40008039591. Ar Valsts ieņēmumu dienesta 12.12.2011. lēmumu Nr. 8.14-6/86846 izdarīti grozījumi Finanšu ministrijas
15.04.2005. lēmumā Nr.53, lēmuma tekstā norādīto biedrības nosaukumu „Cēsu rajona invalīdu biedrība” aizstājot ar
nosaukumu „Cēsu invalīdu biedrība”, reģ. Nr. 40008039591, juridiskā adrese: Raunas iela 6A, Cēsis, Cēsu nov.
Ievērojot iepriekš minēto, Biedrības “Cēsu invalīdu biedrība” līdzšinējo veikumu sociāli mazaizsargāto personu grupu
labklājības celšanā (apmācības, papildus darba vietu radīšana) un 14.07.2017. Iesniegumā apliecināto vēlmi turpināt
iesākto darbu telpās, saņemot tās bezatlīdzības lietošanā, biedrības „Cēsu invalīdu biedrība”  sabiedriskā labuma
organizācijas statusu, ņemot vērā, ka bezatlīdzības lietošanā nododamās telpas nav nepieciešamas citu pašvaldības
autonomo funkciju īstenošanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,  77.panta otro
daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas un novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.1 punktu,
trešo, trešo prim, ceturto, piekto un sesto daļu, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.07.2017. atzinumu (prot.
Nr.9), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins,T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs,
A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, biedrībai „Cēsu invalīdu biedrība”, reģ. Nr. 40008039591,
juridiskā adrese: Raunas iela 6A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, nedzīvojamas telpas Nr.2 līdz Nr.8 (saskaņā ar 1.stāva plānu
pielikumā) ar kopējo platību 122,9 m2 ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 1406 002, Raunas ielā 6A, Cēsīs, Cēsu novadā
pirmajā stāvā, bilances vērtība uz 14.08.2017. sastāda 48 713,05 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti trīspadsmit
euro, 05 centi),  turpmāk –Telpas,  ar mērķi – veikt sabiedriskā labuma darbību – labdarība, trūcīgo un sociāli
mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.
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2.Bezatlīdzības lietošanā tiek nodotas 1. punktā minētās Telpas uz 10 (desmit) gadiem, no 14.08.2017. līdz 13.08.2027.,
paredzētajam lietojumam atbilstošā tehniskā stāvoklī.
 
3.Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai  sagatavot rakstveida līgumu (vienošanos) par 1. punktā minēto Telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā Biedrībai, nosakot, ka Biedrība nodrošina Telpu uzturēšanu, tajā skaitā, ikdienas uzkopšanu, un
sedz Telpu uzturēšanas izdevumus, kā arī izdevumus par Pašvaldības nodrošinātajiem komunālajiem pakalpojumiem,
saistītiem ar Telpu lietošanu, un valstī noteiktos nodokļus un nodevas.
 
4. Ar pārņemšanas brīdi bezatlīdzības lietošanā Biedrība uzņemas visas Telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, lai
nodrošinātu to saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu.
 
5.Biedrībai atļauts veikt Telpu apdares atjaunošanu, ja tas nepieciešams tās paredzētās darbības nodrošināšanai, ieguldot
savus vai piesaistītos finanšu līdzekļus. Būvniecības darbi veicami, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, un
izdevumi to veikšanai netiek kompensēti.
 
6.Biedrība vienu reizi gadā sniedz atkaiti Cēsu novada domei par paveikto saistībā ar Telpu lietošanas mērķi - veikt
sabiedriskā labuma darbību – labdarība, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.
 
7. Biedrībai bezatlīdzības lietošanā nodotās Telpas nododamas atpakaļ Pašvaldībai pēc noslēgtā līguma (vienošanās)
termiņa beigām. Līgums (vienošanās) tiek izbeigts pirms termiņa, ja Biedrība zaudē sabiedriskā labuma organizācijas
statusu, kā arī gadījumā, kad netiek ievēroti līguma (vienošanās) nosacījumi.
 
8.Pašvaldībai ir tiesības, rakstiski informējot Biedrību trīs mēnešus iepriekš, vienpusēji atkāpties no noslēgtā līguma
(vienošanās), neatlīdzinot Biedrībai zaudējumus, kas saistīti ar līguma (vienošanās) pirmstermiņa izbeigšanu, ja Telpas
Pašvaldībai nepieciešamas sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju
veikšanai.
 
9. Biedrībai ir tiesības pretendēt uz Telpu atkārtotu iegūšanu bezatlīdzības lietošanā normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, ja tiek izpildīti visi līguma (vienošanās) nosacījumi līguma (vienošanās) darbības laikā.
 
10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Telpu plāns – pielikumā
 
 

Lēmums Nr. 197 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā,
nodošanu nomā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  “Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, turpmāk – LLKC, Cēsu
konsultāciju biroja 18.05.2017. iesniegumu Nr. 152/1 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā, turpmāk – Pašvaldība, 
22.05.2017 ar Nr. 1-36/2137), un 06.07.2017. iesniegumu Nr. 152/2 (reģistrēts Pašvaldībā 20.07.2017. ar Nr. 7/2785), ar kuru
iesniedzējs izsaka ieinteresētību ilgtermiņa telpu nomai ēkas Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā 3.stāvā LLKC Cēsu
konsultāciju biroja darbības nodrošināšanai, un apliecina gatavību veikt telpu kosmētisko remontu pirms darbības
uzsākšanas tajās,  pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 77.panta ceturto daļu, 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1  panta pirmo daļu, Ministru kabineta
08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.10 apakšpunktu (piemērojams, pamatojoties uz LR
Ministru kabineta 07.05.1997. rīkojumu Nr. 217 “Par bezpeļņas organizāciju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/pielikums%20lēm%20nr%20196.pdf
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Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs””, saskaņā ar kura 4.4.apakšpunktu noteikts: Zemkopības
ministrijai noslēgt ar Centru (lēmuma izpratnē – LLKC) līgumu par šādu valsts funkciju nodošanu Centram:
lauksaimniecības arodizglītības standartu projektu izstrādāšana; speciālo priekšmetu mācību satura, mācību plānu un
programmu projektu izstrādāšana lauksaimniecības arodizglītības nodrošināšanai; lauksaimniecības darbinieku
profesionālās kvalifikācijas celšanas organizēšana (funkcijas nostiprinātas 13.06.1997. Dibināšanas līgumā starp LR
Zemkopības ministriju un sabiedrisko organizāciju “Latvijas Zemnieku federācija”, kā arī saskaņā ar LLKC dalībnieku
sarakstu: Latvijas zemnieku federācija (0.91743 procenti) un Zemkopības ministrija (99.08257 procenti), tādējādi LLKC
klasificējams kā publiskas personas kontrolēta kapitālsabiedrība), 7. un 76.punktu, Cēsu novada domes 10.12.2015.
lēmumu Nr. 293 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu  maksu”
(prot. Nr. 18, 8.p.), un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.07.2017. atzinumu (prot. Nr. 9), Cēsu novada dome ar 13
balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins,T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot lietošanā par maksu (nomā) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs”, reģ. Nr. 40003347699, juridiskā adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, turpmāk
– Nomnieks - nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra apzīm. 4201 005 1413 001, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu
novadā, daļu – nedzīvojamas biroja telpas Nr. Nr. 3; 4; 7; 8; 12; 15; 17 ēkas 3.stāvā, ar kopējo platību 97.4 m2, (pielikumā –
būves 3.stāva plāna shēma), turpmāk  – Telpas, ar mērķi -  nodrošināt LLKC Cēsu konsultāciju biroja darbību.
2.      Noteikt nomas termiņu 12 (divpadsmit) gadi  no 01.08.2017. līdz 31.07.2029.
3.      Atļaut Nomniekam par saviem materiāltehniskajiem un finanšu līdzekļiem veikt Telpu apdares atjaunošanas
darbus pirms plānotās darbības izsākšanas. Izdevumi minēto darbu veikšanai netiek kompensēti.
4.      Ņemot vērā apstiprināto nomas maksu (ieskaitot Telpu uzkopšanu) - 2,08 EUR/m2 mēnesī, bez PVN, noteikt
kopējo nomas maksu par Telpu lietošanu 202,59 EUR (divi simti divi euro, 59 centi) mēnesī, bez PVN.
5.      Ņemot vērā apstiprināto maksu par Pašvaldības nodrošinātajiem komunālajiem pakalpojumiem Telpās
(centrālapkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, interneta
pieslēgums) - 2,94 EUR/m2 mēnesī, bez PVN, noteikt kopējo maksu par Pašvaldības nodrošinātajiem komunālajiem
pakalpojumiem Telpās 286,36 EUR (divi simti astoņdesmit seši euro, 36 centi) mēnesī, bez PVN.
6.      Ņemot vērā Nomnieka plānotos ieguldījumus Telpu apdares atjaunošanā, kas netiek kompensēti savstarpēja
ieskaita veidā, Atļaut Pašvaldībai neiekasēt nomas maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem par laika periodu,
kurā Nomnieks veic 3.punktā noteiktos darbus, t.i., no 01.08.2017. līdz 31.10.2017. Par Telpu apdares atjaunošanas darbu
laikā patērēto elektroenerģiju un auksto ūdeni un kanalizāciju Nomnieks norēķinās ar Pašvaldību saskaņā ar
kontrolskaitītāju rādījumiem.
7.      Nomnieks par saviem līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā, nodrošina sakaru pakalpojumus.
8.      Noteikt, ka no nomas līguma noslēgšanas brīža Nomnieks pieņem Telpas lietošanā, uzņemoties visas tās Telpu
īpašnieka tiesības un pienākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu.
9.      Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot Telpu nomas līgumu.
10.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Telpu plāns– pielikumā
 
 
 
  

Lēmums Nr. 198 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas sniegto maksas
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu viena pakalpojuma nodrošināšanai

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, atbilstoši ar Cēsu novada
domes 2015.gada 8.oktobra lēmumu Nr. 239 apstiprināto noteikumu Nr.38 „Kārtība, 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” 20.2.punktam, lai nodrošinātu   biedrības ‘’Youth

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/pielikums%20lēm%20nr%20197.pdf
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for City - City for Youth’’ organizēto nometni „Zaļo pēdu akadēmija”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
27.07.2017. (prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs,
P.Irbins,T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret
– nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu Profesionālās vidusskolas telpu īres (adrese - Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) maksu
5.00 EUR (pieci eiro, 00 centi) stundā nometnes „Zaļo pēdu akadēmija” nodrošināšanai.
 

Lēmums Nr. 199 Par projekta pieteikuma  „Cēsu Profesionālās vidusskolas
modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.249 “Darbības programmas ”Izaugsme un
nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas
noteikumi” un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk, CFLA), kā sadarbības  iestādes uzaicinājumu
(26.08.2016. Nr. 39-2-60/4846) sagatavot un iesniegt Eiropas Reģionālā un attīstības fonda projekta iesniegumu un Cēsu
novada integrētās attīstības programmas 2013.-2019.gadam Rīcības un investīcijas plāna rīcības virziena 2.1. “Nodrošināt
kvalitatīvu izglītību” uzdevumu 2.1.3. “Atbalstīt profesionālo izglītības iestāžu sakārtošanu un attīstību”, ievērojot likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.07.2017. (prot.Nr.9)
atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins,T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atcelt 01.06.2017. domes sēdes lēmumu Nr. 138 “Par projekta pieteikuma ”Cēsu Profesionālās vidusskolas
modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”, saskaņā ar Centrālās finansu un līgumu aģentūras
lēmumu par projekta iesnieguma Nr.8.1.3.0/17/I/003 apstiprināšanu ar nosacījumu.
2.      Iesniegt projekta precizējumus, saskaņā  ar LR Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.249
“Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt modernizēto
profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi” un 2017.gada 30.maija (prot.Nr.28.15.§) Grozījumi
2016.gada 19.aprīļa ministru kabineta noteikumos Nr.249 “Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.
specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi”” 
projekta iesniegumā “Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija”. Paredzot, ka projekta kopējās izmaksas nepārsniedz
2 811 001.61 EUR (divi miljoni astoņi simti vienpadsmit tūkstoši viens eiro,61 cents), t.sk. ERAF līdzfinansējums
1 443 576.00 EUR, (viens miljons četri simti četrdesmit trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši eiro, 00 centi), valsts
budžeta līdzfinansējums ir 63 687.17 EUR, (sešdesmit trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņi eiro, 17 centi),
pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai  191 061.54 EUR, (viens simts deviņdesmit viens tūkstotis
sešdesmit viens eiro, 54 centi), pašvaldības finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai 1 112 676.90 (viens miljons viens
simts divpadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit seši eiro, 90 centi).
3.      Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu nodaļā projekta ieviešanas
(ieņēmumu) un izdevumu tāmi.
4.      Projektu realizēt no 2017. gada līdz  2019. gadam.
5.      Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
6.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 200 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu

        Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga 27.07.2017. iesniegumu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Darba samaksas noteikumu (apstiprināti ar
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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 ar 12 balsīm – par
(E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins,T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis,  M.Sestulis, R.Sproģis,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, (J.Rozenbergs nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
 
1.      Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam atvaļinājumu 28.-31.08.2017.
2.      Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga atvaļinājuma laikā Cēsu novada domes priekšsēdētāja
pienākumus veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece I.Suija-Markova.
 

Lēmums Nr. 201 Par komandējumu uz Vāciju

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz radušos ārkārtas situāciju (miris bijušais Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs), Cēsu novada dome ar 13
balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins,T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Atcelt Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmumu Nr. 181 “Par komandējumu uz Vāciju”.
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