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Lēmums Nr. 277 Par Cēsu 1. pamatskolas Attīstības plāna 2016. – 2020. gadam 
apstiprināšanu

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošo
noteikumu Nr. 18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” 15. punktu, Cēsu 1.pamatskolas nolikumu, saskaņā ar Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.10.2016. atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14
balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass,
G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.12.2011. lēmumu Nr. 582 “Par Cēsu 1. pamatskolas Attīstības
plāna apstiprināšanu”.
2.      Apstiprināt Cēsu 1. pamatskolas Attīstības plānu 2016. – 2020. gadam.
3.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 1. pamatskolas direktoram.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Attīstības plāns - pielikumā
 
 

Lēmums Nr. 278 Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes Attīstības
plāna apstiprināšanu

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošo
noteikumu Nr. 18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” 15. punktu, Cēsu 1. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu,
atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.10.2016. atzinumam (prot. Nr.12), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plānu 2016/2017-2018/2019 mācību gadiem saskaņā
ar pielikumu.
2.Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai.
3.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Attīstības plāns - pielikumā
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 279 Par deleģēšanas līgumu biedrībai “Latvijas Zinātnes centru
apvienība”

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu, kā arī saskaņā ar
likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2016/pielikums_lem.nr.277.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2016/pielikums_lem.nr.278.pdf
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iedzīvotāju izglītību.
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu
pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un
ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un
otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā,
ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā
persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.
Biedrība ,,Latvijas Zinātnes centru apvienība” (biedrības nosaukums līdz 2016.gada 8.februārim - ,,Vidzemes inovāciju un
uzņēmējdarbības centrs”), turpmāk arī – Biedrība, ir dibināta 2010.gada 13.decembrī.  Cēsu novada pašvaldība ir
biedrības ,,Latvijas Zinātnes centru apvienība” dibinātāja un biedrs. Biedrības dibināšanas mērķis ir veicināt jauniešu un
sabiedrības intereses par tehniskām un eksaktām zinātnēm, veicināt jaunatnes interesi par uzņēmējdarbību savā reģionā
(novadā), veicināt sadarbību starp uzņēmējiem un izglītības iestādēm.  Biedrībai  ,,Latvijas Zinātnes centru apvienība” ir
sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Biedrība ,,Latvijas Zinātnes centru apvienība” no 2011.gada sekmīgi veic no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4. un 10.punktā izrietošus pārvaldes uzdevumus saskaņā ar 2011.gada 30.septembrī noslēgto deleģēšanas līgumu
starp biedrību ,,Latvijas Zinātnes centru apvienība” un Cēsu novada pašvaldību. Biedrības pastāvēšanas laikā ir
piesaistītas investīcijas Biedrības attīstībai un gūta ievērojama pieredze jaunu bērnu zinātkāres centru izveidē Latvijā un
uzturēšanā. Biedrība ,,Latvijas Zinātnes centru apvienība” ir kļuvusi par nozīmīgu starpnieku un sadarbības partneri starp
dažādiem uzņēmumiem, mācību iestādēm un jauniešu organizācijām, lai kopīgiem spēkiem popularizētu zinātnes,
tehnoloģiju un radošuma sasniegumus, veicinātu bērnu un jauniešu tehnisko jaunradi, iesaistīšanos jaunu un inovatīvu
risinājumu radīšanā. Izvērtējot Biedrības iesniegto ziņojumu Cēsu novada pašvaldībai par deleģēto pārvaldes uzdevumu
izpildi 2015.gadā, secināms, ka Biedrība ik gadus ir spējusi piesaistīt vairāk kā 40 000 apmeklējumu Zinātnes centram
Cēsīs un tā filiālēm Latvijā, noorganizējot tematiskas izstādes par biznesa vai tehnoloģiju nozarēm, organizētas
nometnes, izbraukuma nodarbības reģiona skolās, sadarbībā ar SIA ,,Green Tecnology Incubator” sniegts atbalsts
finansējuma saņemšanai pirmsinkubācijas procesa uzsākšanai.
Ievērtējot, ka viens no Biedrības dibināšanas mērķiem ir veicināt jaunatnes interesi par uzņēmējdarbību savā reģionā
(novadā), kā arī veicināt sadarbību starp uzņēmējiem un izglītības iestādēm, darbības virzienā izvirzot mērķi izveidot
inovāciju un radošuma centru,
atsaucoties uz Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 1.redakcijas ilgtermiņa prioritāti Nr.4 ,,Konkurētspējīga
pilsētas identitāte, kas balstīta radošajās un kultūras industrijās, kā arī veselības tūrismā” un Cēsu novada Attīstības
programmas 2013.-2019.gadam (apstiprināta ar Cēsu novada domes 14.03.2013.lēmumu Nr. 130) Vidēja termiņa prioritāti
Nr.2 ,,Konkurētspējīga izglītības vide, mūžizglītības attīstīšana”, kas paredz veidot izglītības procesu, kas balstās uz
inovatīvām mācību metodēm, veicinot darbam nepieciešamo prasmju apguvi, radošumu un interesi par uzņēmējdarbību,
ievērtējot Biedrības iepriekš veikto sabiedrisko darbību, kas pilnībā atbilst minētajai Cēsu novada Attīstības programmas
2013.-2019.gadam prioritātei,
secināms, ka biedrība ,,Latvijas Zinātnes centru apvienība” ir tiesīga veikt pārvaldes uzdevumus un tos var veikt
efektīvāk.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 43., 45. un 46.pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punktu, 15.panta ceturto daļu un 21.panta pirmās daļas
23.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.1 un
5.punktu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.10.2016.atzinumu (prot. Nr. 12), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1.                  Slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību ,,Latvijas Zinātnes centru apvienība”, reģ. Nr.
400081694020, uz pieciem gadiem, deleģējot tai no likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punkta
izrietošos pārvaldes uzdevumus, saskaņā ar Deleģēšanas līgumu (pielikumā).
2.                  Kontroli par lēmuma un līguma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.
Deleģēšanas līgums – pielikumā
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2016/pielikums_lem.nr.279.doc
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Lēmums Nr. 280 Par zemes gabala Uzvaras bulvāris 22, Cēsis, Cēsu nov., daļas
iznomāšanu VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”

Ziņo: M.Malcenieks, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
        Cēsu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemta Valsts akciju sabiedrības „Ceļu satiksmes drošības
direkcija” (turpmāk – CSDD) juridiskā adrese Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079, 30.08.2016. vēstule (Cēsu novada
pašvaldībā reģistrēta 31.08.2016. ar Nr.1-36/3133) „Par elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvi Cēsīs”. Vēstulē norādīts,
ka saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 26.martā apstiprināto Elektromobilitātes attīstības plānu 2014.-2016.gadam
CSDD ir uzsākusi darbu pie nacionālā līmeņa elektrotransportlīdzekļu, (turpmāk – ETL) uzlādes tīkla izveides, kura
ietvaros paredzēts uzstādīt ETL ātrās uzlādes stacijas lielākajās Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās. Izvērtējot
iespējamās ETL ātrās uzlādes stacijas izveides vietas Cēsīs, ir secināts, ka piemērotākā vieta būtu zemes gabals Uzvaras
bulvāris 22, Cēsīs, uz kura atrodas automašīnu stāvlaukums.
      ETL ātrās uzlādes stacijas izbūvei nepieciešams aptuveni 25-30 m² liels zemes gabals (telefoniski CSDD pārstāvis
apliecināja, ka nomas zemes gabals var būt arī lielāks), uz kura paredzēts ierīkot stāvvietas divām automašīnām, apzīmēt
stāvvietu ar ceļa zīmi Nr.537 Stāvvieta” ar papildzīmēm – Nr. 805, 806 vai 807 „Darbības zona”, Nr. 849 „Pārējā
papildinformācija” „Tikai elektromobiļu uzlādei” un ja nepieciešams Nr. 840 „Stāvēšanas laiks”, kā arī uzstādīt  ETL ātrās
uzlādes staciju (ieejas strāvas stiprums 80 A).
     Visus darbus, kas saistīti ar ETL ātrās uzlādes stacijas izbūvi, veiks CSDD. Tāpēc CSDD lūdz Pašvaldību izvērtēt
iespēju CSDD uzstādīt ETL ātrās uzlādes staciju stāvlaukumā, kas atrodas uz zemes gabala Uzvaras bulvāris 22, Cēsis,
Cēsu nov. (kadastra Nr. 4201 005 1302), šim nolūkam iznomājot atbilstoša lieluma zemes gabalu. 
      Nekustamais īpašums Uzvaras bulvāris 22, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra Nr. 4201 005 1302), kas sastāv no zemes
vienības 6146 m2 platībā, ir reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1477, īpašnieks – Cēsu novada
pašvaldība.
       Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka elektrotransportlīdzekļi ir videi draudzīgi transportlīdzekļi un tuvākajā
apkārtnē nav publiski pieejamas ETL ātrās uzlādes stacijas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 01.11.2016. priekšlikumu
atbalstīt ETL ātrās uzlādes stacijas izbūvi Cēsīs (prot.Nr.44), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs,
M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piekrist iznomāt Valsts akciju sabiedrībai „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģistrācijas Nr.40003345734,
juridiskā adrese Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079, zemes gabala Uzvaras bulvāris 22, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra
apzīmējums 4201 005 1302) daļu 80 m2 platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot nomas zemes gabalu dabā.
2.      Piekrist slēgt vienošanos ar Valsts akciju sabiedrību „Ceļu satiksmes drošības direkcija” par zemes nomas
līguma slēgšanu par zemes gabala Uzvaras bulvāris 22, Cēsis, Cēsu nov., ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1302, daļas
iznomāšanu 80 m² platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot zemes gabalu dabā, elektrotransportlīdzekļu ātrās
uzlādes stacijas izbūvei (lēmuma 1.pielikums).
3.      Noteikt, ka nomas līguma mērķis – uz Nomas zemes gabala būvēt elektrotransportlīdzekļu ātrās uzlādes staciju
kā patstāvīgu īpašuma objektu (ja nomas līgums tiek noslēgts pirms 01.01.2017. un uz tā pamata ir saņemta atļauja
būvniecībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā), bet, ja nomas līgums tiks noslēgts pēc 01.01.2017., tad tiek piešķirtas
apbūves tiesības uz Nomas zemes gabala celt un lietot elektrotransportlīdzekļu ātrās uzlādes staciju kā īpašniekam
apbūves tiesības spēkā esamības laikā.
4.      Zemes nomas līgums slēdzams pēc nomas zemes gabala uzmērīšanas dabā un robežu plāna reģistrēšanas
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma kadastra reģistrā.
5.      Nomas līguma termiņš – no zemes nomas līguma noslēgšanas brīža līdz 2027.gada 31.decembrim.
6.    Nomas maksu noteikt  saskaņā ar Ministru Kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 7.² punktu – 28 euro gadā.
7.   Piekrist, ka zemes nomas līgums tiek reģistrēts zemesgrāmatā kā lietu tiesība, kas apgrūtina nekustamo īpašumu,
par labu Valsts akciju sabiedrībai „Ceļu satiksmes drošības direkcija”.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses



6. no 24

(fiziska persona – pēc deklarētās dzīves vietas, juridiska persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas
dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā).
 
Pielikums
Cēsu novada domes
03.11.2016. lēmumam Nr.280
 
Apstiprināta
ar  Cēsu novada domes
03.11.2016. lēmumu Nr.280
 
VIENOŠANĀS
Par zemes nomas līguma slēgšanu
 
Cēsīs,                          
                                                   2016.gada .
 
 
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģistrācijas Nr. 40003345734, juridiskā adrese Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga,
LV-1079, turpmāk – SABIEDRĪBA, kuras vārdā saskaņā ar 2016.gada 19.septembra valdes pilnvarojumu rīkojas valdes
loceklis Imants Paeglītis, no vienas puses, un
   Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101,
turpmāk – ĪPAŠNIEKS, kura vārdā, pamatojoties uz iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikumu, rīkojas administrācijas
vadītājs Jānis Goba,
        turpmāk tekstā abi kopā saukti – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs,
izsakot savu brīvu gribu, bez maldiem un viltus noslēdz šo vienošanos, turpmāk – Vienošanās:
 
1.        Līdzēji vienojas, ka ĪPAŠNIEKS nodos un SABIEDRĪBA pieņems nomā ĪPAŠNIEKAM īpašumā esošo zemes
gabala Uzvaras bulvāris 22, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 42010051302, daļu 80 m² platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies
uzmērot nomas zemes gabalu dabā, turpmāk – ZEMESGABALS, lai veiktu elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas,
turpmāk – STACIJA, būvniecību saskaņā ar Vienošanās pielikumu - shēmu, kas ir šīs Vienošanās neatņemama sastāvdaļa.
2.        Pēc precīzas ZEMESGABALA platības uzmērīšanas Līdzēji apņemas parakstīt ZEMESGABALA nomas
līgumu un nostiprinājuma lūgumu zemes nomas līguma reģistrēšanai zemesgrāmatā.
3.        Līdzēji vienojas, ka:
3.1. līdz zemes nomas līguma noslēgšanai SABIEDRĪBA organizē ZEMESGABALA uzmērīšanu, nomas zemes robežu plāna
izgatavošanu un nomas līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā;
3.2.  SABIEDRĪBA sedz visus izdevumus par 3.1.punktā minētajām darbībām.
4.  Līdzēji vienojas, ka zemes nomas līgumā tiks noteikta ZEMESGABALA nomas maksa saskaņā ar Ministru kabineta
30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.² punktu – 28 euro gadā (bez PVN).
5.   SABIEDRĪBA papildus nomas maksai maksā visus nodokļus, tajā skaitā nekustamā īpašuma nodokli un citas nastas,
kas saistītas ar Zemesgabala izmantošanu.
6.        Līdzēji vienojas, ka nomas attiecību termiņš sāksies ar nomas līguma parakstīšanas brīdi un būs spēkā ne
mazāk kā līdz 2027.gada 31.decembrim.
7.        ĪPAŠNIEKS piekrīt, ka pēc būvniecības darbu pabeigšanas ZEMESGABALĀ un STACIJAS nodošanas
ekspluatācijā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ar to saistītās aizsargjoslas tiks fiksētas valsts un
pašvaldību institūcijās, tai skaitā, Valsts zemes dienestā.
8.    ĪPAŠNIEKS apņemas:
8.1.   saskaņot STACIJAS būvniecības ieceres dokumentāciju, kura tiks sagatavota ievērojot ĪPAŠNIEKA norādījumus, ja
tas atbilst normatīvajiem aktiem;
8.2.    nākotnē nelikt šķēršļus STACIJAS ekspluatācijai.
9.      Izmantojot ZEMESGABALU šajā Vienošanās noteiktajām vajadzībām un izbūvējot STACIJU, SABIEDRĪBA
apņemas savā darbībā ievērot vides aizsardzības, ugunsdrošības un citas normatīvo aktu prasības.
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10.  ĪPAŠNIEKS apliecina, ka ir ZEMESGABALA īpašnieks un rīkojoties ar savu īpašumu – ZEMESGABALU (pārdodot,
dāvinot u.tml.), līdz nomas līguma ierakstīšanai zemesgrāmatā, apņemas darīt šo Vienošanos par saistošu katrā savā
darījumā.
11.  Gadījumā, ja mainās STACIJAS īpašnieks un/vai ZEMESGABALA īpašnieks, šīs Vienošanās tiesības, pienākumi un
saistības pāriet attiecīgi jaunajam STACIJAS un/vai ZEMESGABALA īpašniekam.
12.  Šī Vienošanās ir saistoša Līdzēju juridiskajiem tiesību un saistību pārņēmējiem, ja tādi radīsies.
13.  Jebkuras izmaiņas pie šīs Vienošanās stājas spēkā tikai tad, kad tās tiek noformētas rakstiski un tās paraksta Līdzēji.
14.  Vienošanās stājas spēkā tās noslēgšanas brīdī un ir spēkā līdz ZEMESGABALA nomas līguma noslēgšanai un
reģistrēšanai zemesgrāmatā.
15.  Visi strīdi un jautājumi, kas nav atrunāti šajā Vienošanās, tiek risināti pārrunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās nav
iespējama, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
16.  Vienošanās sastādīta 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas. Katram Līdzējam pa
vienam eksemplāram.
 
Pielikumā: STACIJAS atrašanās vietas shēma.
Pušu paraksti:

SABIEDRĪBA ĪPAŠNIEKS
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
reģistrācijas Nr. 40003345734
juridiskā adrese: Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga,
LV-1079
Banka: AS SEB banka
Kods:
Konta Nr.
e-pasta adrese:csdd@csdd.gov.lv
 
 
  Imants Paeglītis, valdes loceklis

Cēsu novada pašvaldība
reģistrācijas Nr. 90000031048
juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu
nov., LV-4101
Banka: AS SEB banka
Kods:  
Konta Nr.
e-pasta adrese: iac@cesis.lv
 
 
  Jānis Goba, administrācijas vadītājs

 
   
Pielikums
pie  03.11.2016.  Vienošanās
par zemes nomas līguma slēgšanu
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 281 Par Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam
īstenošanas uzraudzības pārskatu

Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.pantu,
Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem”, ir sagatavots Cēsu novada pašvaldības Attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanas un
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uzraudzības pārskats par 2015.gadu, kura mērķis ir nodrošināt iespēju novērtēt Cēsu novada attīstību kopumā, ņemot
vērā Attīstības programmas Rīcību un Investīciju plānā noteiktās darbības un uzdevumus.
Ņemot vērā Cēsu novada Attīstības programmā 2013.-2019.gadam paredzēto izvērtēšanas kārtību, programmas
uzraudzība jāveic ik gadu, tam kalpojot par pamatu ikgadējā pašvaldības budžeta veidošanā. Saskaņā ar Cēsu novada
domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 20.10.2016. atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
14 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova,
M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanas un uzraudzības pārskatu par
2015.gadu.
2.      Publicēt paziņojumu par apstiprināto pārskatu pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv, nodrošinot tā publisku
pieejamību.
3.      Lēmumu un apstiprināto Cēsu novada Attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības pārskatu nosūtīt
Vidzemes plānošanas reģionam.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
 
Attīstības programmas pārskats par 2015.gadu – pielikumā
Rīcības izvērtējums - pielikumā
 
 

Lēmums Nr. 282 Par meliorācijas projekta tālāko virzību

 
Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs. A.Mihaļovs ziņo par tāmi.
Izsakās A.Mihaļovs, E.Atvara, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Melbārdis.
 
Ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova,
E.Geruļskis, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav,
deputāti vienojas par sekojošo:
 
1. Uzdot “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Vaives pagastā, Cēsu novadā” darba
grupai turpināt darbu pie projekta sagatavošanas iesniegšanai Lauku atbalsta dienestam.
2. A.Mihaļovam un E.Atvarai sagatavot lēmumu.
 

Lēmums Nr. 283 Par Cēsu novada domes 2016.gada 3.novembra saistošo
noteikumu Nr.20 „Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu Cēsu
novadā” apstiprināšanu

Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu (gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību) un Meliorācijas likuma 222. panta otro daļu, kā arī Cēsu novada domes
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 20.10.2016.atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15
balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass,
G.Grosbergs, M.Sestulis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt  Cēsu novada domes 2016.gada 3.novembra saistošos noteikumus Nr.20 „Par atbildību par pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu Cēsu novadā” saskaņā
ar pielikumu.

http://www.cesis.lv
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2016/pielikums_lem.281.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2016/pielikums_lem.nr.281.pdf
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APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
03.11.2016. sēdes lēmumu Nr.283
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
 
2016.gada 3.novembrī
                                                                       Nr.20
 
“Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu
pārkāpšanu Cēsu novadā”
 
Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma
222. panta otro daļu un
03.08.2010. Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”
 
1.      Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka administratīvo atbildību par pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu.
2.      Par Cēsu novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu (turpmāk-pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēma) ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu nekustamā īpašuma īpašnieks
vai tiesiskais valdītājs, kura īpašuma (valdījuma) robežās atrodas pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma,
tiek saukts pie administratīvās atbildības.
3.      Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu
pārkāpšanu sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus ir tiesības Cēsu novada pašvaldības policijai.
4.      Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu
pārkāpumiem administratīvos sodus ir tiesības uzlikt Cēsu novada pašvaldības Administratīvajai  komisijai.
5.      Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu
pārkāpšanu uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz divi simti desmit euro.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1. janvāri.
 
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
03.11.2016. lēmumam Nr.283
Paskaidrojuma raksts
Cēsu novada domes 2016.gada 3.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.20
„Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu
pārkāpšanu”

Paskaidrojuma
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Cēsu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu” (turpmāk - Saistošo noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Meliorācijas likuma 22.2 panta otrās daļas deleģējumu.
Saistošie noteikumi  izstrādāti, lai noteiktu zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju atbildību par Cēsu novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu, kurām šāds statuss piešķirts ar Cēsu novada domes lēmumu, ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu.
Ar Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumiem Nr.714 “Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” ir noteiktas prasības meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un uzturēšanai, par kuru pārkāpšanu paredzēta atbildība Administratīvo pārkāpumu kodeksa 66.1 pantā.

 2. Īss projekta satura
izklāsts
 Ar saistošiem noteikumiem tiek paredzēta zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju atbildība par Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.714 “Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” pārkāpšanu attiecībā uz Cēsu novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām šāds statuss piešķirts ar Cēsu novada domes lēmumiem.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu  īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas.

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

Saistošie noteikumi attiecināmi uz visām fiziskām un juridiskām personām - nekustamo īpašumu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuru īpašumu (valdījumu) robežās atrodas Cēsu novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi  neskars.                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē.
Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu izstrādāšanā tika nodrošināta, informējot iedzīvotājus ar Cēsu novada pašvaldības mājaslapas  starpniecību.

 

 

Lēmums Nr. 284 Par konkursa ‘’Būve 2016’’ rezultātiem

                  Ziņo: A.Melbārdis, konkursa  komisijas ‘’Būve 2016’’ priekšsēdētājs 
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 42 ‘’Par konkursa ‘’Būve 20...’’  komisijas apstiprināšanu’’
(prot. Nr. 1) ar grozījumiem, 28.10.2010. lēmumu Nr.618 “Par konkursu “Būve 20..” ” (prot. Nr.17) un  konkursa komisijas
‘’Būve 2016’’ 21.10.2016. lēmumu (prot. Nr. 1),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (I.Timermanis,
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L.Krastiņa, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis,
E.Geruļskis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt konkursa „Būve 2016” rezultātus, pasniegt balvas un izteikt atzinību  šādiem konkursa  laureātiem:
1.      Individuālo dzīvojamo māju grupā:
1.1.    1.vietu piešķirt   objektam – “Individuālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas jaunbūve”
Mazā Katrīnas ielā 10, Cēsīs, Cēsu nov. Īpašniece Agnese Pelse. Būvprojekta autors SIA “Arhitektes Lienes Griezītes
studija”, būvprojekta vadītāja arhitekte Liene Griezīte;
1.2.    2.vietu piešķirt objektam - “Individuālās dzīvojamās mājas jaunbūve” Mazā Bērzaines ielā 9/10, Cēsīs, Cēsu nov.
Īpašnieks Normunds Šuksts. Būvprojekta vadītājs arhitekts Mikus Zaķis;
1.3.    3.vietu nepiešķirt, pasniegt atzinības rakstu “Pirts ēkas rekonstrukcija par dzīvojamo ēku” īpašumā “Lejas Indiņi”,
Vaives pagastā, Cēsu novadā. Īpašniece Anita Bērtule. Būvprojekta vadītājs arhitekts Valdis Ligers.
 
2.      Daudzdzīvokļu dzīvojamo  māju grupā:
2.1. 1. vietu piešķirt daudzdzīvokļu mājai Birzes ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., par ēkas fasādes vienkāršoto  renovāciju. Mājas
vecākais Roberts Ivanovskis.  Apsaimniekotājs SIA “CDzP”, valdes loceklis Ģirts Beikmanis, būvprojekta vadītājs Andrejs
Zvirbulis. Objekta būvuzraugs SIA “Flager”, valdes priekšsēdētājs Deniss Dergunovs. Būvprojekta autors SIA
“Būvprojekts”, būvprojekta vadītāja Mirdza Šmite;   
2.2. piešķirt  divas  2. vietas:
      2.2.1.  daudzdzīvokļu mājai Saules ielā 21B, Cēsīs, Cēsu nov., par ēkas fasādes vienkāršoto renovāciju un ēkas
iekšējo inženiertīklu pārbūvi. Mājas vecākais Ivars Liepiņš. Apsaimniekotājs SIA  “CDzP”, valdes loceklis Ģirts Beikmanis,
būvprojekta vadītājs Andrejs Zvirbulis. Objekta būvuzraugs SIA “Flager”, valdes priekšsēdētājs Deniss Dergunovs.
 Būvprojekta autors SIA “Būvprojekts”, būvprojekta vadītāja  Mirdza Šmite;
           2.2.2. daudzdzīvokļu mājai Saules ielā 19, Cēsīs, Cēsu nov.,  par daudzdzīvokļu mājas  fasādes
vienkāršoto renovāciju un ēkas iekšējo  inženiertīklu pārbūvi. Mājas vecākais Ēriks Briedis. Apsaimniekotājs SIA „CDzP”,
valdes loceklis Ģirts Beikmanis, projekta vadītājs Andrejs Zvirbulis. Objekta būvuzraugs SIA “Flager”, valdes
priekšsēdētājs Deniss Dergunovs. Būvprojekta autors SIA “Būvprojekts”, būvprojekta vadītāja  Mirdza Šmite. 
3.Publisko ēku grupā 1.vietu piešķirt objektam  “Biroja ēkas jaunbūve”  Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov. Īpašnieks
„WOLF SYSTEM” SIA, valdes priekšsēdētājs Juris Kozlovskis. Būvprojekta autors “Arhitektu SIA “MARTA SAULE” ”,
būvprojekta vadītājs arhitekts Zintis Butāns.
 
 4.Ražošanas  ēku grupā:
            4.1. 1.vietu piešķirt objektam “Ūdens ieguves urbumu izbūve un aprīkošana pazemes ūdeņu atradnē” 
Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov. Būvniecības pasūtītājs Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vinda”, valdes
priekšsēdētājs Varis Ādamsons. Būvprojekta autors SIA “TOTAS”, būvprojekta vadītājs Nikolajs Ivanovs;
            4.2. 2.vietu piešķirt objektiem  “Iedziļināto atkritumu konteineru laukumu jaunbūve” Lenču ielā 7, Rīgas
ielā 7, Šaurā ielā, Lielā Kalēju ielā 5A, Pils ielā 1, Viestura ielā 8A un  Viestura ielā 14 Cēsīs, Cēsu nov. Būvniecības
pasūtītājs SIA “ZAAO”, valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais. Būvprojekta vadītājs arhitekts Valdis Ligers; 
         4.3. 3.vietu piešķirt objektam “Auto mazgātavas jaunbūve” Apšu ielā 10, Cēsīs, Cēsu nov.  Īpašnieks SIA “WD
Cēsis”, valdes loceklis Augusts Iesalnieks. Būvprojekta vadītāja arhitekte Vija Zlaugotne. 
 
 

Lēmums Nr. 285 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 252 „Par
Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”

Ziņo: I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste-personāla speciāliste
 
      Ņemot vērā O.Bicāna 18.10.2016. iesniegumu (saņemts 18.10.2016. Nr. 1-25/3799), pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu un
210.panta ceturto un piekto daļu, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta
otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos,
Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos
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noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, kā arī nodaļu reglamentos un darbinieku amata
aprakstos iekļautos amata pienākumus, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju),  Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce,
A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Izdarīt Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 252 „Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu
apakškomisiju” šādus grozījumus :
1.1.          izslēgt no komisijas sastāva O.Bicānu;
1.2.          iekļaut komisijas sastāvā un apstiprināt par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas
priekšsēdētāju I.Kerliņu,  juristi.
2.             Atļaut I.Kerliņai (Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas priekšsēdētājai)  savienot
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (jurists Cēsu novada Bāriņtiesā, operatīvais dežurants Valsts policijā,
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 

Lēmums Nr. 286 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 251 „Par
Administratīvo komisiju”

Ziņo: I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste-personāla speciāliste
 
Pamatojoties uz V.Zaļaiskalnas 15.09.2016. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un
61.pantu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā
likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu
apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, kā arī nodaļu
reglamentos un darbinieku amata aprakstos iekļautos amata pienākumus, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt
interešu konflikta situāciju, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, E.Geruļskis, U.Lencbergs,
A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Izdarīt Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 251 „Par Administratīvo komisiju” šādus
grozījumus:
1.1. apstiprināt par Administratīvās komisijas priekšsēdētāju I.Kerliņu,  juristi;
1.2.izslēgt no Administratīvās komisijas V.Zaļaiskalnu, Vaives pagasta pārvaldes vadītāju;
1.3.apstiprināt par Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieci K.Kuzmu, Vaives pagasta pārvaldes sekretāri.
2.             Atļaut I.Kerliņai (Administratīvās komisijas priekšsēdētājai) savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu (jurists Cēsu novada Bāriņtiesā, Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas priekšsēdētāja,
operatīvais dežurants Valsts policijā), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
3.             Atļaut I.Kerliņai (jurists Cēsu novada Bāriņtiesā, Administratīvās komisijas Bērnu lietu
apakškomisijas priekšsēdētājai) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Administratīvās komisijas
priekšsēdētāja), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas
normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4.             Atļaut K.Kuzmai (Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietniecei) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Vaives pagasta pārvaldes sekretārs, Cēsu novada medību koordinācijas komisijas sekretārs,
komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi locekle), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
5.             Atļaut K.Kuzmai (Vaives pagasta pārvaldes sekretārs, Cēsu novada medību koordinācijas komisijas
sekretārs, komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi locekle) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
(Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietniece), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
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11.
287###Par atbrīvošanu no Cēsu novada Bāriņtiesas locekļa amata
Ziņo: I.Ruhmane, juriste-personāla speciāliste
 
Pamatojoties uz S.Upmales 26.10.2016. iesniegumu (saņemts 26.10.2016. Nr. 1-25/3926), ievērojot Cēsu novada domes
13.02.2014. lēmumu Nr.95 “Par Cēsu novada Bāriņtiesas locekli”, Bāriņtiesu likuma 3.panta otro daļu, 12.panta pirmās daļas
1.apakšpunktu, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” 5.punktu, Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
Atbrīvot 04.11.2016. Sandru Upmali no Cēsu novada Bāriņtiesas locekļa amata. 
 

Lēmums Nr. 288 Grozījumi Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumā Nr. 146 „Par
konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas un
nolikuma apstiprināšanu”

Ziņo: I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste-personāla speciāliste
 
Pamatojoties uz izmaiņām Cēsu novada pašvaldības Komunālajā nodaļā, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 24.punku un 61.pantu, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu
noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju
reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, kā arī nodaļu reglamentos un
darbinieku amata aprakstos iekļautos amata pienākumus, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu
konflikta situāciju, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, E.Geruļskis, U.Lencbergs,
A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumā Nr. 146 „ Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un
sakoptāko teritoriju” komisijas un nolikuma apstiprināšanu” šādus grozījumus:
1.1.izslēgt no komisijas  sastāva J.Belasovu;
1.2.iekļaut komisijas sastāvā un apstiprināt par komisijas priekšsēdētāja vietnieku V.Kalandārovu, Cēsu novada
pašvaldības Komunālās nodaļas vadītāju.
2.      Atļaut V.Kalandārovam (konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas
priekšsēdētāja vietniekam) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada pašvaldības Komunālās
nodaļas vadītājs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu,
nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
3.      Atļaut V.Kalandārovam (Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs, Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (konkursa „Par skaistāko Cēsu novada
dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas priekšsēdētāja vietnieks), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 

Lēmums Nr. 289 Grozījumi Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 412 „Par
Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju”

Ziņo: I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste-personāla speciāliste
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Pamatojoties uz izmaiņām Cēsu novada pašvaldības Komunālajā nodaļā, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 24.punku un 61.pantu, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu
noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju
reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, kā arī nodaļu reglamentos un
darbinieku amata aprakstos iekļautos amata pienākumus, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu
konflikta situāciju, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, E.Geruļskis, U.Lencbergs,
A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 412 „Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju”
 šādus grozījumus:
1.1.izslēgt no komisijas J.Belasovu;
1.2.apstiprināt par komisijas locekli V.Kalandārovu, Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītāju.
2.      Atļauju V.Kalandārovam (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs, konkursa „ Par skaistāko Cēsu novada dārzu
un sakoptāko teritoriju” komisijas priekšsēdētāja vietnieks), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā
ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
3.      Atļauju V.Kalandārovam (Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs, konkursa „Par skaistāko Cēsu
novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas priekšsēdētāja vietnieks) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu
amatu (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 

Lēmums Nr. 290 Par dalību konkursā “Par tiesībām rīkot VII Latvijas Jaunatnes
Olimpiādi 2017. gadā”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu un Sporta likuma 7.panta pirmās
daļas 5.punktu, biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” 28.06.2016. aicinājumu Nr. 101, konkursa “Par tiesībām rīkot VII
Latvijas Jaunatnes Olimpiādi” nolikumu (apstiprināts Latvijas Olimpiskās komitejas Izpildkomitejas sēdē 21.06.2016.,
protokols Nr. 8, lēmums Nr. 3.2.), ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.10.2016.
atzinumu ( prot. Nr.12) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.10.2016. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atbalstīt Cēsu novada pašvaldības dalību Latvijas Olimpiskās komitejas konkursā „Par tiesībām rīkot Latvijas
Jaunatnes vasaras Olimpiādi 2017. gadā”, ja tiek nodrošināts valsts finansējums tiesnešu izdevumiem tiešai sacensību
norisei un daļējs finansējums atklāšanas un noslēguma ceremoniju organizēšanai.
2.      Organizēt Latvijas Jaunatnes Olimpiādi no 2017. gada 7. jūlija līdz 2017. gada 9. jūlijam Cēsīs gadījumā, ja Cēsu
novada pašvaldība tiek noteikta par konkursa uzvarētāju un ja tiek nodrošināts valsts finansējums tiesnešu izdevumiem
tiešai sacensību norisei un daļējs finansējums atklāšanas un noslēguma ceremoniju organizēšanai.
 
 
 

Lēmums Nr. 291 Par Cēsu novada Sporta padomes apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu un Sporta likuma 7.panta pirmās
daļas 5.punktu, Cēsu novada Sporta padomes Nolikumu (apstiprināts ar Cēsu novada domes 18.09.2014. lēmumu Nr. 373),
Cēsu sporta biedrību 06.10.2016. kopsapulces lēmumu (protokols Nr. 1/2016), Cēsu pilsētas Sporta skolas 29.08.2016.
pedagoģiskās sēdes lēmumu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.10.2016. atzinumu (
prot. Nr.12) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.10.2016. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-
Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 09.10.2014. lēmumu Nr. 396  “Par Cēsu novada Sporta padomes
sastāva apstiprināšanu”.
2.      Apstiprināt Cēsu novada Sporta padomes sastāvu:
Mārtiņš Malcenieks - Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārstāvis;
Rasa Siliņa – Cēsu sporta koordinatore;
Rudīte Vanadziņa – Cēsu pilsētas Sporta skolas direktore;
Rihards Parandjuks – Cēsu pilsētas Sporta skolas vēlēts pārstāvis;
Juris Knēts – sporta biedrības “Orientēšanās sporta klubs “Meridiāns”” pārstāvis;
Jānis Bērziņš - sporta biedrības “Slēpošanas – biatlona klubs “Cēsis” pārstāvis;
Aiva Nestro – sporta biedrības “Cēsu karate klubs” pārstāvis;
Ineta Krūmiņa - sporta biedrības “ACTICO” pārstāvis;
Sandris Lapacinskis – SIA “Cēsu olimpiskais centrs” pārstāvis;
Juris Bērziņš –  pieaicināts sporta speciālists (biedrība “Sporta klubs “Lekrings””, vīriešu basketbola komanda);
Jānis Vilders -  pieaicināts sporta speciālists (biedrība “Florbola klubs “Lekrings”” .
 

Lēmums Nr. 292 Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Cēsu pilsētas
3.pirmsskolas izglītības iestādē

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 Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.10.2016. (prot.Nr.12) atzinumam un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 27.10.2016. (prot.Nr.14) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (I.Timermanis,
L.Krastiņa, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis,
E.Geruļskis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt nomas maksu par vienu stundu - Metodiskajam kabinetam – 0.23 EUR (t.sk. PVN).
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai.
 

Lēmums Nr. 293 Grozījumi Cēsu novada domes 19.11.2015. lēmuma Nr. 265 “Par
deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Vidzemes inovāciju un
uzņēmējdarbības centrs”” pielikumā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Cēsu novada domes 19.11.2015. lēmumu Nr.265 biedrība “Latvijas zinātnes centru apvienība” ir izveidojusi un
nodrošina radošo industriju centra Koprades māja Skola6 darbību. Īstenojot deleģētos uzdevumus, biedrība ir
konstatējusi nepieciešamību veikt izmaiņas deleģējuma līguma pielikumā - Tāme.
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Ņemot vērā, ka centrs tika izveidots 2016.gada sākumā, oficiāli atvērts 2016.gada aprīlī, lielu centra izveidošanas un
uzturēšanas izmaksu daļu veido kopā strādāšanas telpu un radošo darbnīcu uzturēšana. Centra darbības sākumā, liels
uzsvars tika likts uz sabiedrības informēšanu par sniegtajiem pakalpojumiem centrā, piedāvātajām telpām. Radošās
darbnīcas un kopā strādāšanas vietas piepildās pakāpeniski.
Radošo darbnīcu piepildījums uz 2016.gada oktobra sākumu bija 57%. Ņemot vērā, ka radošo darbnīcu nomnieki ir
pašnodarbinātas personas vai uzņēmumi, kas ir saimnieciskās darbības uzsācēji, darbnīcu nomas maksai tika piemērots
pirmo trīs mēnešu nomas maksas atvieglojums saskaņā ar apstiprināto pakalpojumu cenrādi.
Sākot no 2016.gada aprīļa Koprades mājā tika piedāvātas Kopā strādāšanas telpas. Ņemot vērā, ka kopā strādāšanas
ideja un priekšrocības ir maz zināmas, apmeklētājiem tika piedāvāts izmēģināt strādāt šajās telpās.
Gan radošo darbnīcu, gan Kopā strādāšanas telpu uzturēšanas izmaksas tika segtas no deleģējuma līgumā atvēlētā
finansējuma. Finansējuma novirzīšana uzturēšanas izmaksu segšanai neiespaido kopējo deleģējuma līgumā norādīto
uzdevumu veikšanas apjomu un kvalitāti. Ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas
20.10.2016. (prot.Nr.11) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.10.2016. (prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce,
A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt grozījumus 03.12.2015. starp Cēsu novada pašvaldību un biedrību “Latvijas zinātnes centru apvienība” noslēgtā
deleģēšanas līguma pielikumā Nr.1 “Tāme” šādā redakcijā:

Deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanas izmaksas,
EUR

Ar grozījumiem

Atalgojums (t.sk. darba devēja un darba ņēmēja obligātās
iemaksas)

12 500,-

Izmaksas Kopā strādāšanas telpu un radošo darbnīcu
uzturēšanai

11 000.-

Pasākumu organizēšanas izdevumi 700,-

Izdevumi konsultāciju komercdarbības uzsākšanai
nodrošināšanai

125,-

Izdevumi radošo industriju centra  un organizēto pasākumu
publicitātes nodrošināšanai

175.-

Pavisam kopā 24 500.-
 
 

Lēmums Nr. 294 Par amata vienību izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā, ka katru gadu Cēsu novada pašvaldībā arvien pieaug gan radīto, gan attiecīgi īslaicīgā vai pastāvīgā
glabāšanā nododamo dokumentu daudzums, un ir nepieciešams tos sistematizēt un kārtot pēc vienotiem principiem, kā
arī, lai sagatavotu iestādes nomenklatūru par funkcijām, ir nepieciešama padziļināta izpratne par dokumentu nozīmi un
attiecīgi glabāšanas termiņiem, un nedalīta uzmanība. Funkcijai nepietiekamo resursu dēļ līdz šim veikti tikai atsevišķi
uzdevumi iestādes arhīva pārvaldības jomā (kā papildus darbs), dokumentu atlase, aprakstīšana, sakārtošana un
iznīcināšana veikta neregulāri (nodota ārpakalpojumā), nav sniegtas konsultācijas un metodiskais atbalsts citām
pašvaldības iestādēm.
Ievērojot Darba samaksas noteikumu (apstiprināti ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 ) 1.8.punktu,
pamatojoties uz Arhīvu likuma 4.pantu (institūcijas pienākumi un atbildība arhīva pārvaldībā) un Ministru kabineta
06.11.2012. noteikumu Nr. 748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” 13.punktu (iestādē ir jānosaka atbildīgā
persona, pienākumi dokumentu un arhīvu pārvaldībā), pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.10.2016.
atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, E.Geruļskis, U.Lencbergs,
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A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Ar 02.01.2017. izveidot Cēsu novada pašvaldībā amata vienību arhivārs Administratīvi juridiskajā nodaļā
(nepilns darba laiks (20 stundas nedēļā), 18.1.amatu saime  (arhīvu pakalpojumi) IIA līmenis, 8.mēnešalgu grupa,
mēnešalga EUR 750, kods pēc profesiju klasifikatora 4415 01).
2.      Turpmāko darbību (amata vienību saraksta izmaiņas, mēnešalgas noteikšana, saimes un līmeņa, un profesiju
klasifikatora koda izmaiņas, nodaļas reglamenta izmaiņas, pretendentu izvēle) izpildes organizēšanu, saistībā ar
izveidotajām amata vienībām, uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 295 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Alkšņu iela 9,
Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Nekustamais īpašums Alkšņu iela 9, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0005, turpmāk – Nekustamais īpašums,
reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā  Nr. 1000 0049 4199 uz
Cēsu novada pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 10.08.2011. Nekustamais
īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 007 0113, platība 3972 m2. Pamatojoties uz
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 16. pantu noteikts
aizliegums piecus gadus nekustamo īpašumu atsavināt, ieķīlāt vai nodibināt personālservitūtus. Aizlieguma termiņš
izbeidzas 11.08.2016.  
Zemes lietošanas mērķis: „Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa”  – 3972 m2.
Zemes gabals, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.01.2015. lēmumu
Nr.3 „Par zemes gabala Alkšņu ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov., nomu” (protokols Nr.2), nodots nomā XX līdz 2020.gada 19.
janvārim, noslēdzot zemes nomas līgumu Nr.23/2015/2-7. Līdz izsoles dienai plānots noslēgt Atcēlējs līgumu par
labprātīgu nomas līguma Nr.23/2015/2-7 starp Cēsu novada pašvaldību (Iznomātājs) un XX (Nomnieks) izbeigšanu pirms
termiņa. Cēsu novada Būvvalde 25.04.2016. akceptējusi būvniecības ieceri dīķa ierīkošanai iznomātā zemes gabala daļā,
būvdarbi pabeigti 27.09.2016.
Pašvaldībā saņemts XX 02.08.2016.ieniegums (reģistrēts 03.08.2016 ar Nr. 1-36/2820), ar kuru iesniedzējs ierosina 
nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Alkšņu iela 9, Cēsis, Cēsu novadā.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk – Atsavināšanas likums, 1.panta 6.punktu, Pašvaldībā
saņemts SIA „Invest – Cēsis”, Reģ. Nr. LV 44103018948, vērtējums, saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma visticamākā
tirgus vērtība 2016.gada 15. septembrī ir 5 000.00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi).
Ievērojot Atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, Pašvaldībā saņemts Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālās nodaļas 11.10.2016. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs) Nr. 9-01/581770-1/1,
saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 551 EUR (pieci simti piecdesmit viens euro un 00 centi). Tā kā
īpašums izveidots 2010. gadā, tad informācija par Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību uz 2007.gada 31.decembri nav
iegūstama.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās
daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu un Pārejas noteikumu 12.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī Pašvaldības Attīstības
un teritorijas plānošanas komisijas 09.08.2016. priekšlikumu (prot. Nr. 26) un Pašvaldības mantas atsavināšanas un
izsoles komisijas 01.11.2016. priekšlikumu (prot. Nr.18), ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada
pašvaldības iestādēm par Nekustamā īpašuma nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-
Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
1.      Nodot atsavināšanai, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu
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Alkšņu iela 9, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0005, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra
apzīmējums 4201 007 0113, platība 3972 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums.
2.      Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto (sākotnējo) cenu 5 000 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi).

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

 
 
Pielikums
Cēsu novada domes
 03.11.2016. lēmumam Nr.295
 
Apstiprināti
ar Cēsu novada domes
 03.11.2016. lēmumu Nr.295
 
cĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA Alkšņu iela 9, cēsis, cēsu nov.  izsoles noteikumi
 

vispārīgie noteikumi1.

1.1.Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Alkšņu iela 9, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0005, kas
sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 007 0113, platība 3972 m2, turpmāk – Nekustamais
īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā - Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole
atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2.Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3.Izsoli organizē Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
1.4.Nekustamā īpašuma izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 2016.gada 14. decembrī plkst. 14:00.
1.5.Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) cena 5000 EUR ( pieci tūkstoši euro un 00 centi)
1.6. Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).
1.7.Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 500.00  EUR (pieci simti euro un 00 centi)
ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu
novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344.
1.8.Nodrošinājuma nauda uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta šo Noteikumu 1.7. punkta
norādītajā bankas kontā.
1.9.Sludinājums par Nekustamā īpašuma izsoli publicējams Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
laikrakstā „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
1.10.   Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      Nekustamā īpašuma raksturojums
2.1.Nekustamais īpašums Alkšņu iela 9, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0005, turpmāk – Nekustamais
īpašums, reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā  Nr. 1000 0049
4199 uz Cēsu novada pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 10.08.2011.
Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 007 0113, platība 3972 m2.
2.2.Nekustamais īpašums kadastrāli uzmērīts un izgatavots zemes vienības, kadastra apzīmējums 4201 007 0113, robežu,
situācijas un apgrūtinājumu plāns, nosakot zemes vienības platību un apgrūtinājumus:
120302 –aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0,0099ha;
130702- vietējās nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas ainavu aizsardzības zonas teritorija-0.3972ha.
Nekustamais īpašums atrodas Cēsu pilsētas mikrorajonā Cīrulīši. Apkārtnē individuālā apbūve, Svētavots, pansionāts.
Zemes gabals šaurs, neregulāras formas, ar izteiktu reljefu. Uz zemes gabala daļas saskaņā ar būvniecības ieceri 2016
gadā izbūvēts dīķis. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017. gadam zemes lietošanas mērķis:  „Dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa”.
 

http://www.cesis.lv
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3.      IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1.Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
3.2.Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2016. gada 14. decembrim plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines
ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303. kabinetā (tālr. 26104449, Komisijas sekretārs) jāreģistrējas un jāiesniedz vai jāuzrāda
šādi dokumenti: 
       3.2.1. Juridiskai personai: 3.2.1.1.apliecināta spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes
institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.2.rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai
pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu vai darbības
izbeigšanu;
3.2.1.3.juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
3.2.1.4.juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
3.2.1.5.informāciju par nodrošinājuma naudas samaksu.
             3.2.2 .Fiziskai personai:
              3.2.2.1.uzrāda personas apliecinošu dokumentu - pasi;
              3.2.2.2.rakstisks apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts maksātnespējas
process;
              3.2.2.3.informāciju par nodrošinājuma naudas samaksu.  
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.3.Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas
lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi,
juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos
iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4.Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
3.4.1.nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2.vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3.ja uz izsoles dienu ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā maksātnespēju, bankrotu, vai darbības izbeigšanu;
3.4.4.saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas
ierosināšanai.  
 
4. Izsoles process
4.1.Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecības.
4.2.Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3.Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz
divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem
Komisijas lēmumiem:
4.3.1.sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
4.3.2.noteikt, ka izsole nenotiek.
4.4.Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un
viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.5.Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts
Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, izsoles vadītājs piedāvā šim dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma
cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks,
kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu,
kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
4.7.Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties
atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
4.8.Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē. 
4.9.Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
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4.10.Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka
reģistrācijas numuram.
4.11.Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.12.Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, to Komisija (ja tai ir zināms) vai kāds no dalībniekiem
paziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.
4.13.Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.14.Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.15.Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
4.16.Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles
soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.17.Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles
sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par
atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.18.Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.19.Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
4.20.Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.21.Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja
reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs
reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais
īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek
ierakstīti protokolā.
4.22.Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
4.23. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu
ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes
atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.24.Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar
parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.25.Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas Komisijai
savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.26.Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un
neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc Komisijas lēmuma viņš tiek svītrots
no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir
palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens
dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
4.27.Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē
iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība. 
4.28.Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā no
izsoles dienas.
 
5.Samaksas kārtība
5.1.Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto
Nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā, t.i. līdz 2016.gada 29. decembrim ieskaitot.
5.2.Ja līdz 2016.gada 29. decembrim ieskaitot nosolītājs nav samaksājis nosolīto summu, Komisijai ir tiesības pieņemt
lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles
dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu
pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu
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nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot Komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto
augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis Komisijas
piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt Komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma
līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
5.3.Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma
līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu
novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
5.4.Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma
līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu
novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
6. Nenotikusi izsole
6.1.Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1.noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2.sākumcena nav pārsolīta;
                        6.1.3.noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
            6.1.4.Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.
 
7.Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša
dokumenta saņemšanas.
7.2.Pirkuma līgumu paraksta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 
 
8.Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
8.1.Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu
laikā no attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
8.2.Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.
 

Lēmums Nr. 296 Par Cēsu novada pašvaldības sadarbību ar Valmieras pilsētas
un Smiltenes novada pašvaldībām pieredzes apmaiņas projekta īstenošanai

Ziņo: E.Taurene, projektu un attīstības speciāliste
 
Balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 95.pantu (lai risinātu uzdevumus, kuros ir ieinteresētas (..) vairākas pašvaldības,
tām ir tiesības sadarboties (..)), Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.pantu, kā arī Cēsu novada
pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldības un Smiltenes novada pašvaldības sasvstarpēji pausto vēlmi sadarboties
uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu risināšanā pašvaldību teritorijās, veidojot kopīgu projektu ar mērķi apgūt
ziemeļvalstu pieredzi uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos,
Ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības 2016.gada 23.maijā noslēgto līgumu Nr. 467/2016/2-22 (reģistrēts Cēsu novada
pašvaldībā 13.06.2016.) par projekta “Pieredzes apmaiņa vietējās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas attīstīšanai: Cēsu
novada, Valmieras pilsētas un Smiltenes novada pašvaldību vizītes Dānijā un Somijā” (“Experience exchange for building
a better entrepreneurship support system: Cesis, Valmiera and Smiltene municipalities visits to Denmark and Finland”,
projekta nr. PA-NET-840) ieviešanu, saskaņā ar Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam Vidēja termiņa
prioritātes Nr.5 “Jaunu uzņēmumu piesaiste un esošo uzņēmumu attīstība” rīcības virzieniem RV5.1. “Veicināt
uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību novadā”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (I.Timermanis,
L.Krastiņa, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis,
E.Geruļskis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Sadarboties ar Valmieras pilsētas pašvaldību un Smiltenes novada pašvaldību, lai nodrošinātu projekta
“Pieredzes apmaiņa vietējās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas attīstīšanai: Cēsu novada, Valmieras pilsētas un
Smiltenes novada pašvaldību vizītes Dānijā un Somijā” ieviešanu.
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2.      Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājam deleģēt pašvaldības pārstāvjus dalībai pieredzes apmaiņas
vizītēs Dānijā un Somijā projekta ietvaros ar mērķi apgūt zināšanas un pieredzi uzņēmējdarbības vides veicināšanai.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājam.
 
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
03.11.2016. lēmumam Nr.296
SADARBĪBAS LĪGUMS
Cēsīs,
                                                                            
          2016.gada ._
Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101, kuras vārdā
saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Cēsu novada pašvaldības nolikumu rīkojas Domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs, un
Valmieras pilsētas pašvaldība, reģ. Nr. 90000043403, adrese Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV- 4201, kuras vārdā saskaņā ar
rīkojas ,
Smiltenes novada dome (reģ. Nr. 90009067337, adrese Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729), kuras vārdā
saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 20. jūlija saistošajiem noteikumiem
Nr.1/09 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums” rīkojas Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Gints
Kukainis,
turpmāk visi kopā – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta
piekto daļu un 61.pantu,
Cēsu novada pašvaldības domes 2016.gada . sēdes lēmumu Nr. _ „_” (protokols Nr._, _.punkts),
Smiltenes novada pašvaldības domes 2016.gada . sēdes lēmumu (protokols Nr._, _),
Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2016.gada . sēdes lēmumu Nr. _ „_” (protokols Nr._, _.punkts),
ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības 2016. gada 23. maijā noslēgto līgumu Nr. 467/2016/2-22 (reģistrēts Cēsu novada
pašvaldībā 13.06.2016.) ar Ziemeļvalstu-Baltijas mobilitātes programmas administrāciju par projekta “Pieredzes apmaiņa
vietējās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas attīstīšanai: Cēsu novada, Valmieras pilsētas un Smiltenes novada pašvaldību
vizītes Dānijā un Somijā” (“Experience exchange for building a better entrepreneurship support system: Cesis, Valmiera
and Smiltene municipalities visits to Denmark and Finland”, projekta nr. PA-NET-840), turpmāk arī – Projekts, ieviešanu
noslēdz šādu Sadarbības līgumu, turpmāk – Līgums:
1.      LĪGUMA PRIEKŠMETS
Līdzēji vienojas savstarpēji sadarboties, lai nodrošinātu projekta “Pieredzes apmaiņa vietējās uzņēmējdarbības atbalsta
sistēmas attīstīšanai: Cēsu novada, Valmieras pilsētas un Smiltenes novada pašvaldību vizītes Dānijā un Somijā” (turpmāk
tekstā - Projekts) ieviešanu, deleģējot pašvaldību pārstāvjus dalībai pieredzes apmaiņas vizītēs Dānijā un Somijā
Projekta  ietvaros ar mērķi apgūt zināšanas un pieredzi uzņēmējdarbības vides veicināšanai, tādējādi gūstot zināšanas
pašvaldību autonomo funkciju veikšanai, proti, saimnieciskās darbības sekmēšanai attiecīgajās administratīvajās
teritorijās.
2.          LĪDZĒJU SAISTĪBAS
2.1.    Cēsu novada pašvaldība apņemas:
2.1.1.      koordinēt Projekta ieviešanu un norisi atbilstoši projektu programmas prasībām;
2.1.2.      informēt Līdzējus par ar Projekta darbībām saistītajiem jautājumiem, t.sk. pieredzes apmaiņas vizīšu
organizatoriskajiem jautājumiem;
2.1.3.      piedalīties Projekta īstenošanā ar līdzfinansējumu ceļa izdevumu, viesnīcas izdevumu, kā arī komandējuma
dienas naudas segšanai, kas proporcionāli atbilst dalībai Projektā norīkoto pārstāvju skaitam un piemērots vizītes
galamērķim;
2.1.4.      nodrošināt atskaišu par Projekta ieviešanu, sagatavošanu un iesniegšanu Projekta pārraugošajai iestādei.
2.2.     Cēsu novada pašvaldībai ir tiesības:
2.2.1.      saņemt no Līdzējiem nepieciešamo informāciju Projekta aktivitāšu organizēšanai;
2.2.2.      saņemt no Līdzējiem Projekta līdzfinansējumu Līguma 1. punktā norādīto mērķu sasniegšanai atbilstošo
Projekta tāmei (pielikumā);
2.2.3.      saņemt no Līdzējiem nepieciešamos dokumentus (Projekta izmaksas pamatojošos dokumentus, dalību
pierādošus dokumentus, atskaites) Projekta finanšu un saturiskās atskaites sagatvošanas vajadzībām.
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2.3.    Valmieras pilsētas pašvaldība apņemas:
2.3.1.      pēc Cēsu novada pašvaldības uzaicinājuma piedalīties Projekta aktivitāšu plānošanā;
2.3.2.      pēc Cēsu novada pašvaldības lūguma norīkot pašvaldības pārstāvjus dalībai Projekta aktivitātēs;
2.3.3.      piedalīties Projekta īstenošanā ar līdzfinansējumu ceļa izdevumu, viesnīcas izdevumu, kā arī komandējuma
dienas naudas segšanai, kas proporcionāli atbilst dalībai Projektā norīkoto pārstāvju skaitam un piemērots vizītes
galamērķim;
2.3.4.      sniegt Cēsu novada pašvaldībai nepieciešamos dokumentus (Projekta izmaksas pamatojošos dokumentus,
dalību pierādošus dokumentus, atskaites) Projekta finanšu un saturiskās atskaites sagatvošanas vajadzībām.
2.4.    Valmieras pilsētas pašvaldībai ir tiesības:
2.4.1.      saņemt no Cēsu novada pašvaldības tās rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama, lai organizētu
pašvaldības pārstāvju dalību Projekta aktivitātēs;
2.4.2.      saņemt no Cēsu novada pašvaldības pārskatu par līdzfinansējumam piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu šī
Līguma 1.punktā norādīto mērķu sasniegšanai.
2.5.    Smiltenes novada dome apņemas:
2.5.1.      pēc Cēsu novada pašvaldības uzaicinājuma piedalīties Projekta aktivitāšu plānošanā;
2.5.2.      pēc Cēsu novada pašvaldības lūguma norīkot pašvaldības pārstāvjus dalībai Projekta aktivitātēs;
2.5.3.      piedalīties projekta īstenošanā ar līdzfinansējumu ceļa izdevumu, viesnīcas izdevumu, kā arī komandējuma
dienas naudas segšanai, kas proporcionāli atbilst dalībai Projektā norīkoto pārstāvju skaitam un piemērots vizītes
galamērķim;
2.5.4.      sniegt Cēsu novada pašvaldībai nepieciešamos dokumentus (Projekta izmaksas pamatojošos dokumentus,
dalību pierādošus dokumentus, atskaites) Projekta finanšu un saturiskās atskaites sagatvošanas vajadzībām.
2.6.    Smiltenes novada domei ir tiesības:
2.6.1.      saņemt no Cēsu novada pašvaldības tās rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama, lai organizētu
pašvaldības pārstāvju dalību Projekta aktivitātēs;
saņemt no Cēsu novada pašvaldības pārskatu par līdzfinansējumam piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu šī Līguma
1.punktā norādīto mērķu sasniegšanai.
3.          NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1.    Ziemeļvalstu-Baltijas mobilitātes programmas ietvaros projekts “Pieredzes apmaiņa vietējās uzņēmējdarbības
atbalsta sistēmas attīstīšanai: Cēsu novada, Valmieras pilsētas un Smiltenes novada pašvaldību vizītes Dānijā un Somijā”
(“Experience exchange for building a better entrepreneurship support system: Cesis, Valmiera and Smiltene
municipalities visits to Denmark and Finland”, projekta nr. PA-NET-840) tiek finansēts ar 60% (sešdesmit procentu)
intensitāti un projekta partneriem jānodrošina līdzfinansējums 40% apmērā;
3.2.    Projekta ietvaros attiecināmās izmaksas ir: izdevumi par starpvalstu un vietējo transportu, ceļojuma
apdrošināšana projekta dalībniekiem, uzturēšanās izmaksas, kā arī komandējuma dienas naudas;
3.3.    Līdzēji piedalās projektā ar savu Līdzfinansējumu, ko veido 40% no viena cilvēka pieredzes apmaiņas vizītes
izmaksām, t.sk. komandējuma dienas nauda, atbilstoši dalībai projekta aktivitātēs norīkoto cilvēku skaitam no vienas
pašvaldības;
3.4.    Līdzēji apņemas norīkot pašvaldības pārstāvjus dalībai Projekta aktivitātēs un izmaksāt norīkotajiem
darbiniekiem komandējuma dienas naudas saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi
ar komandējumiem saistītie izdevumi” šī Līguma 1. punktā noteiktā mērķa sasniegšanai;
3.5.    Cēsu novada pašvaldība apņemas apmaksāt pārējos ar komandējumiem saistītos izdevumus un 5 (piecu) dienu
laikā pēc pieredzes apmaiņas vizītes norises beigām izrakstīt Valmieras pilsētas pašvaldībai un Smiltenes novada
pašvaldībai rēķinus par apaksājamo Līdzfinansējuma apjomu;
3.6.    Valmieras pilsētas pašvaldība un Smiltenes novada pašvaldība apņemas veikt maksājumu par Rēķinā noteikto
Līdzfinansējuma apmēru 10 (desmit) dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas brīža.
4.          LĪDZĒJU ATBILDĪBA
4.1.  Līdzēji apņemas pilnīgi, savlaicīgi un rūpīgi izpildīt Līgumā noteiktos pienākumus, kā arī atlīdzināt citam Līdzējam ar
šo pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi saistītos tiešos zaudējumus.
4.2.  Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā radusies pēc
Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst. Šeit pieskaitāmi
plūdi, zemestrīce un citas dabas stihijas, karš, streiki, varas institūciju darbība, tiesību aktu izmaiņas pēc Līguma
noslēgšanas, kā arī pārējie Līdzēju kontrolei nepakļauti apstākļi. 3 (trīs) dienu laikā no šādu apstākļu rašanās vai
izbeigšanās pārējie Līdzēji tiek informēti rakstveidā. Ja nepārvaramas varas apstākļi ir ilgstoši, Līdzēji slēdz papildu
vienošanos pie Līguma par līgumsaistību turpmāku izpildi vai izbeigšanu.



23. no 24

4.3.  Katrs Līdzējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līgumā ietverto saistību pilnīgas vai daļējas izpildes, ja kāds no
Līdzējiem pārkāpj vai nepilda Līgumā ietvertās saistības un ja pēc attiecīgā Līdzēja rakstiska brīdinājuma ar aicinājumu
novērst attiecīgo pārkāpumu vai veikt attiecīgo saistību izpildi, attiecīgais Līdzējs 15 (piecpadsmit) dienu laikā nenovērš
pārkāpumu vai neizpilda attiecīgās saistības.
5.          CITI NOTEIKUMI
5.1.  Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību izpildei.
5.2.  Pušu kontaktpersonas:
5.2.1.                no Cēsu novada pašvaldības īstenotāja puses – Projektu un attīstības speciāliste Evija
Taurene, tālrunis +371 26346996, e-pasts: evija.taurene@cesis.lv.
5.2.2.                no Valmieras pilsētas pašvaldības puses – Attīstības pārvaldes vadītāja Elīna Leimane,
tālrunis +371 20216997, e-pasts: elina.leimane@cesis.lv;
5.2.3.                no Smiltenes novada domes puses – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Andris
Lapiņš, tālrunis +371 26160638, e-pasts: andris.lapins@smiltene.lv.
5.3. Līgumā noteikto kontaktpersonu nomaiņas gadījumā, attiecīgā Puse informē rakstveidā otru Pusi 3 (trīs) darba dienu
laikā no kontaktpersonas nomaiņas brīža.
5.4.  Paziņojumus Līguma izpildes laikā nosūta pa faksu vai uz elektroniskā pasta adresi (izmantojot drošu elektronisko
parakstu), vai nodod personiski, vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz Līdzēju adresēm, kuras norādītas Līgumā. Pa
pastu nosūtītos ziņojumus uzskata par saņemtiem 5. (piektajā) dienā pēc to nosūtīšanas.
5.5.  Līguma grozījumiem, izbeigšanai vai pārjaunošanai nepieciešama Līdzēju rakstveida vienošanās.
5.6.  Jebkuru strīdu vai prasījumu, kas izriet no Līguma, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad strīdu
nodod izšķiršanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
5.7.  Līgums sastādīts 3 (trijos) eksemplāros katrs uz 3 (trijām) lapaspusēm Līguma pamatteksta un 1 (viena) pielikuma,
pa vienam eksemplāram katram Līdzējam.
 
LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
                                               
Cēsu novada pašvaldība Valmieras pilsētas

pašvaldība
Smiltenes novada dome

Reģ. Nr. 90000031048,
Bērzaines iela 5, Cēsis,
Cēsu novads, LV-4101,
PVN Reģ. Nr. LV 90000031048,
banka: A/s SEB banka, UNLALV2X
Konta Nr.: LV51 UNLA 0004 0131
3083 5
iac@cesis.lv

Reģ. Nr. 90000043403
Lāčplēša iela 2, Valmiera,
LV- 4201
PVN Reģ.Nr. LV 90000043403
banka:A/s SEB banka
UNLALV2X018
Konta Nr.: LV94 UNLA 0018
0001 4225 5
pasts@valmiera.lv

Reģ.nr. 90009067337
Dārza iela 3, Smiltene,
Smiltenes novads, LV-4729
PVN Reģ.Nr. LV  90009067337
banka: A/s SEB banka
UNLALV2X                                        
Konta Nr.: LV75 UNLA 0050 0142
5559 1
dome@smiltene.lv
 

 
 
_ z.v.
Domes priekšsēdētājs

 
 
z.v.
Domes priekšsēdētājs

 
 
z.v.
Domes priekšsēdētājs

Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
03.11.2016. lēmumam Nr.296
Projekta
“Pieredzes apmaiņa vietējās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas attīstīšanai: Cēsu novada, Valmieras pilsētas un
Smiltenes novada pašvaldību vizītes Dānijā un Somijā”
provizoriska izmaksu tāme
 
 

Izmaksu pozīcija Izmaksas
vienam
cilvēkam,
EUR

Programmas
finansējums,
EUR (60%
apmērā)

Nepieciešamais
līdzfinansējums,
EUR (40%
apmērā)

Pieredzes apmaiņas vizīte Dānijā, Aalborgā 06.-09.12.2016.
Ceļa izmaksas kopā 305,00 183,00 122,00

mailto:iac@cesis.lv
mailto:pasts@valmiera.lv
mailto:dome@smiltene.lv
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Starpvalstu ceļa izdevumi Rīga-Aalborga-Rīga 300,00   
Starppilsētu un vietējais transports -   
Ceļojuma apdrošināšana 5,00   
Uzturēšanās izmaksas kopā 410,00 246,00 164,00
Izdevumi par naktsmītnēm 226,00   
Komandējuma dienas nauda 184,00   
KOPĀ 705,00   
Pieredzes apmaiņas vizīte Haminā, Somijā 14.-17.11.2016.
Ceļa izmaksas kopā 159,00 95,40 63,60
Starpvalstu ceļa izdevumi Cēsis-Tallina-Helsinki-
Hamina-Helsinki-Tallina-Cēsis

154,00   

Starppilsētu un vietējais transports -   
Ceļojuma apdrošināšana 5,00   
Uzturēšanās izmaksas kopā 509,00 305,40 203,60
Izdevumi par naktsmītnēm 325,00   
Komandējuma dienas nauda 184,00   
KOPĀ 668,00   
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