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Lēmums Nr. 203 Par nekustamo īpašumu –„Lauku Ķekavas”, Vaives pag., Cēsu
nov., un „Meža Ķekavas”, Vaives pag., Cēsu nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 02.05.2019. lēmumu Nr. 143 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamo
īpašumu „Lauku Ķekavas”, Vaives pag., Cēsu nov., un „Meža Ķekavas”, Vaives pag., Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un
izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 3.p.), atsavināšanai pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, ar
augšupejošu soli, nodeva nekustamos īpašumus: „Lauku Ķekavas”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 006
0105, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala un mežaudzes, kadastra apzīmējums 4290 006 0089, platība 6.47 ha un
„Meža Ķekavas”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 006 0103, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala,
kadastra apzīmējums 4290 006 0056, platība 0.27 ha, turpmāk – Izsoles objekts.
Uz izsoli noteikumos noteiktajā termiņā reģistrējās un tajā piedalījās divi pretendenti –dalībnieks reģistrēts ar kārtas Nr.1
un Cēsu rajona Vaives pagasta zemnieku saimniecība „VIDUS KRASTIŅI”, reģistrācijas Nr. 49501017614, juridiskā adrese:
„Lejas krastiņi”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136, kuru pārstāvēja īpašniece (vārds,uzvārds), dalībnieks reģistrēts ar kārtas
Nr.2.
Nekustamo īpašumus nosolīja par pēdējo augstāko cenu 15 750.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit
euro un 00 centi) dalībnieks Nr.2. Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 27.06.2019. (protokols Nr.16)
apstiprināja izsoles rezultātus.
Cēsu rajona Vaives pagasta zemnieku saimniecība „VIDUS KRASTIŅI” savu piedāvāto augstāko cenu par Nekustamo
īpašumu ko veido starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu (10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i.
1225.00 EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit pieci euro un 00 centi)), ir samaksājusi ieskaitot, EUR 14 525.00
(četrpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit pieci euro un 00 centi) Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada
pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101, banka: AS SEB banka, bankas kods:
UNLALV2X, konts: LV67 UNLA 0004 0001 42344.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās
daļas 17. punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu un 36. panta pirmo daļu, Cēsu
novada 02.05.2019. lēmuma Nr. 143 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Lauku Ķekavas”, Vaives pag.,
Cēsu nov., un „Meža Ķekavas”, Vaives pag., Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”
(protokols Nr.6, 3.p.), apstiprināto izsoles noteikumu 7.1.punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijas 27.06.2019. priekšlikumu (protokols Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis,
P.Irbins, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,
atturas- nav, nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Lauku Ķekavas”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 006 0105, kas
sastāv no neapbūvēta zemes gabala un mežaudzes, kadastra apzīmējums 4290 006 0089, platība 6.47 ha, turpmāk
tekstā – Nekustamais īpašums, 27.06.2019. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem Nekustamo īpašumu nosolīja Cēsu rajona
Vaives pagasta zemnieku saimniecība „VIDUS KRASTIŅI”, reģistrācijas Nr. 49501017614, juridiskā adrese: „Lejas krastiņi”,
Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136, par pēdējo augstāko cenu 14 800.00 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00
centi).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Meža Ķekavas”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 006 0103, kas
sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4290 006 0056, platība 0.27 ha turpmāk tekstā –
Nekustamais īpašums, 27.06.2019. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem Nekustamo īpašumu nosolīja Cēsu rajona Vaives
pagasta zemnieku saimniecība „VIDUS KRASTIŅI”, reģistrācijas Nr. 49501017614, juridiskā adrese: „Lejas krastiņi”, Vaives
pag., Cēsu nov., LV-4136, par pēdējo augstāko cenu 950.00 EUR (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi).
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošus Nekustamo
īpašumu pirkuma līgumus.
4. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 204 Par preventīvas programmas “Bērnam drošs un draudzīgs
bērnudārzs” īstenošanu Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādē
Ziņo: D.Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Bērnu tiesību aizsardzības jomā viens no svarīgiem priekšnosacījumiem ir savlaicīga atbalsta sniegšana ģimenei veicot
preventīvi darbu savlaicīgu problēmu atpazīšanai un novēršanai. Pirmsskolas pedagogi visciešāk ir saistīti ar bērnu, redz
viņu katru dienu, novēro bērna attīstību, tādēļ ir svarīgi, lai pirmsskolas pedagogi savlaicīgi spēj pamanīt grūtības, ko
bērnam rada ne tikai intelektuālais darbs, bet iespējams arī attiecības mājās un notikumi ģimenē.
Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” un nodibinājumu "Centrs
Dardedze", plāno Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē īstenot preventīvu programmu “Bērnam drošs un
draudzīgs bērnudārzs”, kuras mērķis ir stiprināt pedagogu un izglītības iestādes personāla kapacitāti, uzlabojot
savstarpējo sapratni un sadarbību, veicināt agrīnās brīdināšanas un preventīvās sistēmas izveidi sociāli - psiholoģiskas
problēmu agrīnu identificēšanu un risināšanu izglītības iestādē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 17. un 18. punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta 3. daļu,
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.06.2019. atzinumu (prot.Nr.9) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 27.06.2019. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis,
P.Irbins, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,
atturas- nav, nolemj:
1. Atbalstīt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes dalību programmā “Bērnam drošs un draudzīgs
bērnudārzs”.
2. Atļaut Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītāja p.i. A.Egliņam - Eglītim slēgt sadarbības līgumu ar
biedrību „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” un nodibinājumu "Centrs Dardedze" par programmas “Bērnam drošs
un draudzīgs bērnudārzs”.
3. Uzdot Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai, atbilstoši noslēgtajam līgumam, veikt visas
nepieciešamās darbības, projekta realizācijas laikā.
4. Uzdot Finanšu pārvaldei paredzēt 2020.gada budžetā 7 680 EUR projekta īstenošanas izdevumu segšanai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 205 Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmumu Nr.294 “Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas
kārtību” (prot.Nr.11; 22.p.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.06.2019. (prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis,
I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
Atļaut pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pieņemt ziedojumu no SIA “Admirāļu klubs”, reģ.nr.
40003249010 5 000.00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi) Cēsu pilsētas svētku “Cēsu svētki 813” norises
organizēšanai.
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Lēmums Nr. 206 Par nekustamā īpašuma daļas Dzintara ielā 9, Cēsīs, Cēsu
nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ēku (būvju) nekustamais īpašums Dzintara iela 9, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 505 0083, sastāvošs no ēkas
(kadastra apzīmējums 4201 005 0808 002), turpmāk – Nekustamais īpašums, uz Cēsu novada pašvaldības, turpmāk arī
– Pašvaldība, vārda reģistrēts Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000505354 (lēmuma datums 16.05.2012.).
Cēsu novada pašvaldībā saņemts Paula Budovska Latvijas centrālā cīņas sporta kluba, reģ. Nr. 40008003471, iesniegums
ar lūgumu iznomāt telpas, cīņas sporta kluba darbības nodrošināšanai.
Ar valsts ieņēmumu dienesta 03.07.2006. lēmumu Nr. 120, Paula Budovska Latvijas centrālajam cīņas sporta klubam, reģ.
Nr. 40008003471, piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, darbības joma: sporta atbalstīšana.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1. punktu, otrās daļas 3.punktu, 15. panta pirmās daļas 5.
un 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Publikas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.panta otrās daļas 4.1 punktu un trešo, ceturto, piekto un sesto daļu, Biedrību un nodibinājumu likuma 24. pantu,
pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.06.2019. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā Paula Budovska Latvijas centrālajam cīņas sporta klubam, reģistrācijas
Nr.40008003471, juridiskā adrese Ilūkstes iela 101 k-1-13, Rīga, LV-1082, nedzīvojamās telpas Dzintara ielā 9, Cēsis, Cēsu
novadā ēkas (kadastra apzīmējums 4201 005 0808 002) ar kopējo platību 148.8 m2 (saskaņā ar telpu plānu) ar mērķi
veikt sabiedriskā labuma darbību - sporta atbalstīšanas jomā.
1.1. telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā no 01.08.2019. kamēr Paula Budovska Latvijas centrālajam cīņas sporta
klubam ir sabiedriskā labuma statuss, bet ne ilgāk par 5 gadiem.
1.2.ar pārņemšanas brīdi bezatlīdzības lietošanā Paula Budovska Latvijas centrālais cīņas sporta klubs uzņemas visas
telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu to saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu.
1.3.Paula Budovska Latvijas centrālais cīņas sporta klubs vienu reizi gadā sniedz atskaiti Cēsu novada domei par paveikto
Telpās.
1.4.Paula Budovska Latvijas centrālais cīņas sporta klubs bezatlīdzības lietošanā nodotās telpas nodot atpakaļ
Pašvaldībai pēc noslēgtā līguma termiņa beigām. Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja Paula Budovska Latvijas
centrālais cīņas sporta klubs zaudē sabiedriskā labuma organizācijas gadījumā.
1.5.Paula Budovska Latvijas centrālajam cīņas sporta klubam ir tiesības pretendēt uz telpu atkārtotu iegūšanu
bezatlīdzības lietošanā, ja tiek izpildīti visi līguma nosacījumi tā darbības laikā.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot Telpu nomas līgumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 207 Par atbalstu Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītojamam
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 11.06.2019. saņemts Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores iesniegums (reģistrēts Cēsu novada
pašvaldībā Nr. 6 - 2 – 6 - 13/2848) ar lūgumu finansiāli atbalstīt izglītojamā (vārds,uzvārds) dalību 16. Starptautiskajā
ģeogrāfijas olimpiādē Honkongā, kurš notiek no 30.07. – 6.08.2019. No Latvijas olimpiādē piedalās četri izglītojamie.
Papildus olimpiādei tās dalībniekiem plānota vairāku dienu ekskursija, kurā audzēkņi paplašinās savas zināšanas par
Honkongas koloniālo vēsturi, dabu un vietējo iedzīvotāju kultūru.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.02.2016. lēmumu Nr.35 “Par “Nolikuma par pašvaldības finansējuma piešķiršanu
nozīmīgu izglītības aktivitāšu īstenošanai” apstiprināšanu” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
27.06.2019. (prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, A.Malkavs,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
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1. Finansiāli atbalstīt (vārds,uzvārds) dalību 16. Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē Honkongā, kopējai atbalsta
summai nepārsniedzot 615.00 (seši simti piecpadsmit) euro, minēto summu apmaksājot pamatojoties uz piestādīto
rēķinu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 208 Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „ Cēsu Olimpiskais
centrs”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
SIA „Cēsu Olimpiskais centrs”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103026682 (turpmāk – Sabiedrība), ir Cēsu
novada pašvaldības radniecīga kapitālsabiedrība. Atbilstoši Cēsu novada domes 2018. gada 12.jūlija lēmumam Nr. 239 ‘’
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu olimpiskais centrs’’ kapitāla daļu pieņemšanu īpašumā bez atlīdzības’’, 2018.
gada 4. oktobra lēmumam Nr. 336 ‘’ Par izšķirošās ietekmes iegūšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Cēsu olimpiskais
centrs”’’ un 2018. gada 1.oktobra Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra lēmumam Nr.18-10/149055 Cēsu novada
pašvaldība ir ieguvusi izšķirošo Sabiedrībā, tas ir, Cēsu novada pašvaldībai pieder 42685 daļas, daļas nominālvērtība 1
EUR, kas sastāda 60% no pamatkapitāla. Saskaņā ar 2018. gada 4. oktobra lēmumu Nr. 336 ‘’ Par izšķirošās ietekmes
iegūšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Cēsu olimpiskais centrs”’’ Sabiedrības ir noteikts stratēģiskais mērķis pārvaldīt un attīstīt Cēsu sporta infrastruktūru, popularizējot Cēsis kā izcilu vietu sporta pasākumu organizēšanai. Lai
nodrošinātu no likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 6.punktā minētajām funkcijām izrietošo uzdevumu izpildi
un minētā stratēģiskā mērķa izpildi, SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” plāno īstenot LEADER finanšu instrumenta finansēto
projektu „Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis””.
Cēsu
novada dome, iepazinusies ar projekta nosacījumiem, uzskata par atbalstāmu līdzekļu piešķiršanu. Lai sekmētu
sabiedrības veselīga dzīvesveida un sporta attīstību, saskaņā ar Cēsu novada domes sporta stratēģiju 2015-2020.gadam,
nepieciešams uzlabot slēpošanas un biatlona centra “Cēsis” pakalpojumu kvalitāti. Iesniegtais LEADER projekts paredz,
ka nodrošinās klientus ar mūsdienu prasībām atbilstošām telpām: apmeklētāju telpu, reģistratūru, inventāra noliktavu,
apmeklētāju garderobi, labierīcības arī klientiem ar īpašām vajadzībām un māmiņu istabu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās daļas
1.punktu, Komerclikuma 151.panta pirmo daļu, 152.panta pirmo daļu, 197.panta pirmās daļas 1.punktu, 198. panta pirmo
daļu, ņemot vērā 20.03.2019.Cēsu novada domes lēmumu Nr.105 “Par ieguldījumu SIA “Cēsu olimpiskais centrs”
pamatkapitālā” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.06.2019. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103026682,
pamatkapitālā EUR 39000.00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši euro un 00 centi).
2. Lēmuma 1.punktā noteikto ieguldījumu veikt naudā, kas atbilst SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” LEADER finansētā
projekta „Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis”” (identifikācijas
Nr.2019/AL18/A019.21.03/33) nepieciešamajam līdzfinansējumam EUR 39 000.00.
3. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103026682,
pamatkapitālu par naudas ieguldījuma vērtību EUR 39 000.00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši euro un 00 centi),
pretī saņemot jaunu daļu skaitu.
4. Ieguldījuma finansēšanas avots: pašvaldības budžeta līdzekļi. Apmaksu veikt no Cēsu novada pašvaldības
2019.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem (vald.funkc.k.k. 08.100, 11/053 EUR 24300 un F55010013 EUR
14700 ).
5. Ņemot vērā augstāk minēto, Finanšu pārvaldei veikt atbilstošus grozījumus Cēsu novada domes 07.02.2019.
saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu” (prot. Nr. 2, 34.p.).
6. Uzdot Finanšu pārvaldei, saskaņā ar dalībnieku sapulces pieņemto lēmumu, ieskaitīt EUR 39000,00 SIA “Cēsu
Olimpiskais centrs” AS “SWEDBANK” norēķinu kontā LV12HABA0551002829097 .
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1. Pamatkapitāla apmaksu veikt ne vēlāk kā līdz 2019. gada 3.oktobrim.
2. Lēmuma 3.punktā noteiktās daļas dod tiesības uz dividendi no brīža, kad tās pilnībā apmaksātas.
3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs” valdei veikt turpmākās darbības pamatkapitāla
palielināšanai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 209 Par papildus likmēm pirmsskolas izglītības programmas
īstenošanai pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās no 26.07.2019. līdz
15.08.2019.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās darbinieku tiesības izmantot ikgadējo atvaļinājumu un racionāli izmantotu
pašvaldības finanšu līdzekļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, un ņemot
vērā Cēsu novada domes priekšsēdētāja 02.01.2019. rīkojumā nr. 2-1-2/1 “Par pirmsskolas izglītības programmu
īstenošanu no 18.06.2019. līdz 31.08.2019.” teikto, pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās uzņemami bērni no Cēsu
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras šajā laika periodā neīsteno pirmsskolas izglītības programmu.
Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu, papildus nepieciešamas amata vienības “pirmsskolas
izglītības skolotājs”.
Ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.06.2019. atzinumu (prot.Nr.9) un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 27.06.2019. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par
(E.Geruļskis, P.Irbins, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē 26.07.2019. - 15.08.2019. izveidot amata vienību “pirmsskolas
izglītības skolotājs” (profesijas kods klasifikatorā 234201) ne vairāk kā 6 likmes nosakot mēnešalgu Ministru kabineta
noteiktās darba algas apmērā.
2. Uzdot Finanšu pārvaldei (vad. A.Zerne) un Izglītības pārvaldei (vad. L.Kokina) nodrošināt darbību atbilstoši
lēmumam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 210 Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto pārvaldes uzdevumu
ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrāža Cēsu novada pašvaldībai
apstiprināšanu
Ziņo: J.Markovs, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs
Ievērojot starp Cēsu novada pašvaldību un SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” 01.03.2019. noslēgto Deleģēšanas līgumu Nr.
252/2019/3-3-17/1, Cēsu novada domes 23.05.2019. lēmumu Nr.173 „Par grozījumiem 2019.gada 5.marta Deleģēšanas
līgumā Nr. 252/2019/3-3-17/1 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”, Cēsu novada domes
28.02.2019. Lēmumu Nr.83 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un
bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”, Cēsu novada domes 23.05.2019.
lēmumu Nr.174 „Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr. 83 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un
kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais
centrs””, saskaņā, ar kuru Cēsu novada pašvaldības nekustamais īpašums Piebalgas ielā 18 (kadastra Nr. 4201 009 0129)
un Pūces ielā 2a (kadastra Nr. 4201 008 0432), Cēsīs, Cēsu novadā, ir nodots pārvaldīšanā SIA „Cēsu Olimpiskais centrs”,
un pamatojoties Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.1 pantu uz LR Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumiem Nr.97
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„Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumiem” un 01.03.2019. Deleģēšanas līguma Nr. 252/2019/3-3-17/1 3.1.1
punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.06.2019. (protokola Nr.9) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 8 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas- 1 (I.Suija-Markova), (balsojumā nepiedalās deputāts A.Malkavs, jo ir izgājis), nolemj:

1. Apstiprināt SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu
cenrādi Cēsu novada pašvaldībai, saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 15.jūlijā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” kapitāldaļu turētāja pārstāvim.

Pielikums Cēsu novada domes 04.07.2019. Lēmumam Nr.210 NOTEIKUMI
Cēsīs
2019. gada
4.jūlijā
Nr. 18
Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto pakalpojumu cenrāža Cēsu novada
pašvaldībai apstiprināšanu
1. SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.44103026682, (turpmāk - Sabiedrība) pakalpojuma un
nomas maksa veidota atbilstoši deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros Cēsu novada pašvaldībai. 2. Maksas apmērs
ir veidots saskaņā ar pašizmaksas aprēķinu. 3. Tiek noteikta šāda Sporta kompleksa, Piebalgas ielā 18, Cēsis,
pakalpojumu maksa par vienu vienību Sporta kompleksa noteiktajā darba laikā kalendārajā mēnesī :
Pakalpojuma priekšmets
Cena mācību procesa nodrošināšanai
sporta zāle
Cena mācību procesa nodrošināšanai
sporta zāles 1/3 laukuma
Cena mācību procesa nodrošināšanai
Aerobikas zāle
Cena mācību procesa nodrošināšanai
trenažieru zāle
Papildus ģērbtuve

Vienība

Cena (bez PVN) EUR

Cenā iekļauts

h

37,25

2 ģērbtuves

h

12,42

2 ģērbtuves

h

16,47

2 ģērbtuves

h

10,24

2 ģērbtuves

h

3,00

4. Tiek noteikta šāda Sporta zāles Pūcas ielā 2a, Cēsis, pakalpojumu maksa par vienu vienību Sporta zāles noteiktajā
darba laikā:
Pakalpojuma priekšmets
Cena mācību procesa
nodrošināšanai sporta zāle
Cena mācību procesa
nodrošināšanai Aerobikas zāle

Vienība

Cena (bez PVN) EUR

Cenā iekļauts

h

14,80

ģērbtuves

h

16,80

ģērbtuves

5. Tiek noteikta šāda Sporta zāles Lapsu ielā 17, Cēsis, pakalpojumu maksa par vienu vienību Sporta zāles noteiktajā
darba laikā:
Pakalpojuma priekšmets
Cena mācību procesa
nodrošināšanai sporta zāle

Vienība
h

Cena (bez PVN) EUR
26,05

Cenā iekļauts
ģērbtuves

6. Tiek noteikta šāda Stadiona Leona Paegles ielā 1, Cēsis, pakalpojumu maksa par vienu vienību noteiktajā darba
laikā:
Pakalpojuma priekšmets
Cena mācību procesa nodrošināšanai stadionā
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Vienība
h

Cena (bez PVN) EUR
2,87

7. Tiek noteikta šāda Sporta kompleksa, Piebalgas ielā 18, Cēsis, Sporta zāles Pūces ielā 2a un Lapsu ielā 17 Sporta
kompleksa un Sporta zāļu noteiktajā darba laikā pakalpojumu maksa:
Pakalpojuma priekšmets
Sacensību vai pasākumu vietas
iekārtošana (tai skaitā tribīņu
izvietošana)
Sacensību vai pasākumu vietas
iekārtošana (tai skaitā tribīņu
izvietošana)

Mērvienība (pakalpojuma periods)

Cena (bez
PVN) EUR

Cenā
iekļauts

Tehniskais darbinieks 1 h darba dienās
7,50
Tehniskais darbinieks 1 h svētku dienā
15,00

Lēmums Nr. 211 Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu
cenrāža citām pašvaldībām un komercsabiedrībām apstiprināšanu
Ziņo: J.Markovs, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs
Ievērojot starp Cēsu novada pašvaldību un SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” 01.03.2019. noslēgto Deleģēšanas līgumu Nr.
252/2019/3-3-17/1, Cēsu novada domes 23.05.2019. lēmumu Nr.173 „Par grozījumiem 2019.gada 5.marta Deleģēšanas
līgumā Nr. 252/2019/3-3-17/1 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”, Cēsu novada domes
28.02.2019. Lēmumu Nr.83 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un
bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”, Cēsu novada domes 23.05.2019.
lēmumu Nr.174 „Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr. 83 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un
kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais
centrs””, saskaņā, ar kuru Cēsu novada pašvaldības nekustamais īpašums Piebalgas ielā 18 (kadastra Nr. 4201 009 0129)
un Pūces ielā 2a (kadastra Nr. 4201 008 0432), Cēsīs, Cēsu novadā, ir nodots pārvaldīšanā SIA „Cēsu Olimpiskais centrs”,
un pamatojoties Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.1 pantu uz LR Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumiem Nr.97
„Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumiem” un 01.03.2019. Deleģēšanas līguma Nr. 252/2019/3-3-17/1 3.1.1
punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.06.2019. (prot. Nr.9) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot,
ar 8 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,
atturas- 1 (I.Suija-Markova), (balsojumā nepiedalās deputāts A.Malkavs, jo ir izgājis), nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumu Nr.19 „Par Cēsu pilsētas Sporta skolas
apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu”.
2. Apstiprināt SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi citām pašvaldībām un
komercsabiedrībām apstiprināšanu, saskaņā ar pielikumu.
3. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 15.jūlijā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” kapitāldaļu turētāja pārstāvim.

Pielikums Cēsu novada domes 04.07.2019. Lēmumam Nr.211
NOTEIKUMI
Cēsīs
2019. gada
4.jūlijā
Nr. 19
Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
1. SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.44103026682, (turpmāk - Sabiedrība) maksas apmērs ir
veidots saskaņā ar pašizmaksas aprēķinu un tirgus cenu attiecīgā pakalpojuma grupā, kas iegūta veicot līdzīgu
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pakalpojuma sniedzēju izpēti. 2. Tiek noteikta šāda Sporta kompleksa, Piebalgas ielā 18, Cēsis, pakalpojumu maksa
par vienu vienību noteiktajā darba laikā:
Pakalpojuma priekšmets
Visas sporta zāles cena EUR par
stundu
Papildus ģērbtuve
Vienas 1/3 sporta zāle
Aerobikas zāle
Trenažieru zāle
TRENAŽIERU ZĀLES APMAKLĒJUMS Abonements pieaugušajiem vienam
mēnesim (neierobežotam
apmeklējumu skaitam)
TRENAŽIERU ZĀLES APMAKLĒJUMS Abonements skolēniem, studentiem,
pensionāriem (neierobežotam
apmeklējumu skaitam)
Vienreizējs trenažieru zāles
apmeklējums: Pieaugušajiem EUR, tai
skaitā PVN
Vienreizējs trenažieru zāles
apmeklējums: skolēniem,
studentiem, pensionāriem EUR
zāles iekārtošana ﬂorbola
sacensībām (grīdas ieklāšana,
palīgmateriāli, tribīņu izvietošana)
Tribīņu izvietošana un noņemšana
(atkarībā no vietas un izvietojamo
tribīņu skaita
Mīkstā grīdas seguma ieklāšana un
noņemšana
Iznomājamā platība telpu nomas
maksa bez komunālajiem
maksājumiem (komunālie maksājumi
tiek aprēķināti pēc faktiskā patēriņa
un pakalpojuma sniedzēja tarifa)

Vienība
h

Cena (ar PVN) EUR

h
h
h
h
1 mēnesis

3,00
24,00
30,00
17,00

72,00

Cenā iekļauts
Duša, rezultātu tablo
un ģērbtuve
Duša un ģērbtuve
Duša un 1 ģērbtuve
Duša un 1 ģērbtuve
Duša un 1 ģērbtuve

35,00*
1 mēnesis

Duša un ģērbtuve
25,00*

1 reize

Duša un 1 ģērbtuve
5,00*

1 reize

Duša un 1 ģērbtuve
3,00*

1 reize
300,00
1-4 tribīņu
sekcijas
1h

10,00
10,00

m2
6,64

* stājas spēkā 2019.gada 1.septemrī
3. Tiek noteikta šāda Sporta zāles Pūces ielā 2a, Cēsis, pakalpojumu maksa par vienu vienību:
Pakalpojuma priekšmets
Sporta zāle
Papildus ģērbtuve
Aerobikas zāle
Sporta zāles apmeklējums personām
līdz 18 gadu vecumam (vienai
personai)
Sporta zāles apmeklējums personām
no 18 gadu vecumam (vienai
personai)
Iznomājamā platība telpu nomas
maksa bez komunālajiem
maksājumiem (komunālie maksājumi
tiek aprēķināti pēc faktiskā patēriņa
un pakalpojuma sniedzēja tarifa)

Vienība
h
h
h

Cena (ar PVN)
EUR
25,00

Cenā iekļauts
Duša un
ģērbtuve

3,00

1,50

duša,
ģērbtuve, sauna
Duša un 1
ģērbtuve

3,00

Duša un 1
ģērbtuve

26,00

h

h

m2
4,44

4. Tiek noteikta šāda Sporta zāles Lapsu ielā 17, Cēsis, pakalpojumu maksa par vienu vienību noteiktajā darba laikā:
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Pakalpojuma priekšmets
Sporta zāle kopā ar infrastruktūru

Vienība
h

Cena (ar PVN)
EUR
33,25

Cenā iekļauts
duša un ģērbtuve

5. Tiek noteikta šāda Sporta kompleksa, Piebalgas ielā 18, Cēsis, Sporta zāles Pūces ielā 2a un Lapsu ielā 17 Sporta
kompleksa un Sporta zāļu noteiktajā darba laikā pakalpojumu maksa:
Pakalpojuma priekšmets
Sacensību vai pasākuma vietas
iekārtošana (tai skaitā tribīņu
izvietošana)
Sacensību vai pasākuma vietas
iekārtošana (tai skaitā tribīņu
izvietošana)

Vienība (pakalpojuma periods)

Cena (ar PVN)
EUR

Tehniskais darbinieks 1 h darba dienās
10,00
Tehniskais darbinieks 1 h svētku dienā
20,00

Lēmums Nr. 212 Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto telpu nomas maksas
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Ziņo: J.Markovs, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs
Ievērojot starp Cēsu novada pašvaldību un SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” 01.03.2019. noslēgto Deleģēšanas līgumu Nr.
252/2019/3-3-17/1, Cēsu novada domes 23.05.2019. lēmumu Nr.173 „Par grozījumiem 2019.gada 5.marta Deleģēšanas
līgumā Nr. 252/2019/3-3-17/1 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”, Cēsu novada domes
28.02.2019. Lēmumu Nr.83 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un
bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”, Cēsu novada domes 23.05.2019.
lēmumu Nr.174 „Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr. 83 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un
kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais
centrs””, saskaņā, ar kuru Cēsu novada pašvaldības nekustamais īpašums Piebalgas ielā 18 (kadastra Nr. 4201 009 0129)
un Pūces ielā 2a (kadastra Nr. 4201 008 0432), Cēsīs, Cēsu novadā, ir nodots pārvaldīšanā SIA „Cēsu Olimpiskais centrs”,
un pamatojoties Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.1 pantu uz LR Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumiem Nr.97
„Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumiem” un 01.03.2019. Deleģēšanas līguma Nr. 252/2019/3-3-17/1 3.1.1
punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.06.2019. (prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
8 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,
atturas- 1 (I.Suija-Markova), (balsojumā nepiedalās deputāts A.Malkavs, jo ir izgājis), nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 26.10.2017. lēmumu Nr.287 „Par nedzīvojamo telpu (ģērbtuves,
dušas) Sporta namā, Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas maksas apstiprināšanu”.
2. Apstiprināt SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto telpu maksas pakalpojumu cenrādi citām pašvaldībām un
komercsabiedrībām apstiprināšanu, saskaņā ar pielikumu.
3. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 15.jūlijā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” kapitāldaļu turētāja pārstāvim.

Pielikums Cēsu novada domes 04.07.2019. Lēmumam Nr.212 NOTEIKUMI
Cēsīs
2019. gada
4.jūlijā
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Nr. 20
Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto telpu nomas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
1. SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.44103026682, (turpmāk - Sabiedrība) telpu nomas maksa
veidota saskaņā ar pašizmaksas aprēķinu. 2. Tiek noteikta šāda Sporta kompleksa, Piebalgas ielā 18, Cēsis,
pakalpojumu maksa par vienu vienību noteiktajā darba laikā kalendārajā mēnesī :
Pakalpojuma priekšmets
Telpu nomas maksa bez komunālajiem maksājumiem Cēsu
pilsētas sporta skolai
Telpu nomas maksa bez komunālajiem maksājumiem Cēsu
valsts ģimnāzijai

Vienība

Cena (bez
PVN) EUR

m2

4,68

m2

4,68

3. Tiek noteikta šāda Sporta zāles Pūces ielā 2a, Cēsis, pakalpojumu maksa par vienu 1 m2 Sporta zāles noteiktajā
darba laikā:
Pakalpojuma priekšmets
Telpu nomas maksa bez komunālajiem maksājumiem
Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijai
Telpu nomas maksa bez komunālajiem maksājumiem
Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas ēdnīcas
telpai

Vienība

Cena (bez PVN)
EUR

m2

3,35

m2

3,07

4. Tiek noteikta šāda Sporta zāles Lapsu ielā 17, Cēsis, pakalpojumu maksa par vienu 1 m2 noteiktajā darba laikā:
Pakalpojuma priekšmets
Telpu nomas maksa bez komunālajiem maksājumiem Cēsu
pilsētas sporta skolai

Vienība
m2

Cena (bez PVN)
EUR
3,07

Lēmums Nr. 213 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga 01.07.2019. iesniegumu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Darba samaksas noteikumu (apstiprināti ar
Cēsu novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumu nr. 11) 3.3.punktu, ņemot vērā un Cēsu novada 18.07.2013.
saistošo noteikumu Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu,), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9
balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, A.Malkavs, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas- nav, (J.Rozenbergs nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
1.
Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam atvaļinājumu no
05.08.2019.–18.08.2019.(ieskaitot).
2.
Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam ikgadējo atvaļinājumu no
03.09.2019.–11.09.2019.(ieskaitot).
3.
Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam atvaļinājumu no
23.09.2019.–08.10.2019.(ieskaitot).
4.
Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga atvaļinājuma laikā Cēsu novada domes priekšsēdētāja
pienākumus veic:
4.1.
no 05.08.2019.-18.08.2019.Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
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M.Malcenieks;
4.2.
no 03.09.2019.-11.09.2019.Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece I.Suija-Markova;
4.3.
no 23.09.2019.-08.10.2019.Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece I.Suija-Markova.

Lēmums Nr. 214 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija
lēmumā Nr. 168 ‘’Par Transporta kustības organizācijas komisiju’’
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumu apstiprinātajos komisijas darbību
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komisijas un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Izslēgt no Cēsu novada pašvaldības Transporta kustības organizācijas komisijas sastāva
G.Hjortenbergu un A.Bukeju.
2. Iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas locekļus E.Matuseviču, Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un
klientu servisa pārvaldes speciālisti un A.Miklāvu, Cēsu novada būvvaldes sabiedriskās vides pieejamības ekspertu.
3. Iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas sekretāru Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas
pārvaldes vecāko komunālinženieri J.Kanderu.
4. Izdarīt Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 168 ‘’Par Transporta kustības organizācijas
komisiju’’ grozījumus un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
‘’2.Lai realizētu ceļu pārvaldītāja kompetenci par pašvaldības ceļiem, izveidot Transporta kustības organizācijas komisiju
šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
M.MALCENIEKS, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
E.TAURENE, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes galvenā teritorijas plānotāja
Komisijas locekļi:
G.GROSBERGS, Cēsu novada domes deputāts
A.MALKAVS, Cēsu novada domes deputāts
D.OZOLIŅŠ, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
A.Miklāvs, Cēsu novada būvvaldes sabiedriskās vides pieejamības eksperts
E.MATUSEVIČA, Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes speciāliste
Komisijas sekretārs:
J.KANDERS, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu
apsaimniekošanas pārvaldes
vecākais komunālinženieris.”

Lēmums Nr. 215 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija
lēmumā Nr. 167 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju”
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto komisiju
reglamentos vai nolikumos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija13. no 14

Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Izslēgt no Kokaugu aizsardzības komisijas sastāva Anitu Bukeju.
2.
Iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas sekretāru Aigaru Baltvilku, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu
apsaimniekošanas pārvaldes energopārvaldnieku.
3.
Izdarīt Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 167 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju”
grozījumus un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
‘’2. Lai izskatītu iesniegumus par atļauju izsniegšanu kokaugu ciršanai un vainagu veidošanai Cēsu novadā (gan ārpus
meža zemes, gan meža zemē), kā arī izskatītu citus jautājumus, kas saistīti ar kokaugu ciršanu, apstiprināt Kokaugu
aizsardzības komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
S.ĶERPE, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
M. SESTULIS, Cēsu novada domes deputāts.
Komisijas locekļi:
T. GAILĪTE, Centrālvidzemes virsmežniecības Cēsu mežniecības mežzine;
I. DZENE, z/s “Kliģeni” parka dārzniece;
Komisijas sekretārs:
A.BALTVILKS, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes energopārvaldnieks.
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