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Lēmums Nr. 308 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
13.04.2018. lēmuma Nr. 5-3-2-5/17 “Par pabalstu pirts apmeklējumiem”
apstrīdēšanu
Ziņo: D. Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz augstāk minēto un Administratīvā procesa likuma 3. panta pirmo un trešo daļu, 81. panta pirmo un otro
daļu un 84.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 12. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 45. panta pirmo daļu
un Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 2. panta trešo daļu, 4. panta pirmo daļu, 5. panta
pirmo daļu, 6. panta pirmo daļu, 7. panta pirmo daļu un 8. panta 1. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo un
veselības jautājumu komitejas 20.09.2018. atzinumu (protokols Nr. 11), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars,
M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
atstāt spēkā esošu Sociālā dienesta 13.04.2018. lēmumu Nr. 5-3-2-5/17„Par pabalstu pirts apmeklējumam” un 12.06.2018.
lēmumu Nr. F-1-13/44 un (vārds,uzvārds) iesniegumu noraidīt kā nepamatotu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc
deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša
laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

Lēmums Nr. 309 Par atteikumu izsniegt atļauju spēļu zāles un derību likmju
pieņemšanas vietas atvēršanai Pļavas ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: Mārtiņš Malcenieks, Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Cēsu novada pašvaldībā (turpmāk - Pašvaldība) 2018.gada 27.augustā ar lietvedības Nr.3/3448 reģistrēts SIA
“LVBet” (reģistrācijas Nr.50203083121, juridiskā adrese: Elizabetes iela 33-7, Rīga, LV-1010, turpmāk Iesniedzējs) iesniegums par atļaujas izsniegšanu spēļu zāles un derību likmju pieņemšanas vietas
atvēršanai Pļavas ielā 3A, Cēsīs (turpmāk – Telpas).
Izvērtējot saņemto iesniegumu, tiek konstatēts:
1) Iesniedzējam atbilstoši Azartspēļu un izložu likuma prasībām ir izsniegta Latvijas Republikas Finanšu
ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas licence Nr.A - 69 azartspēļu organizēšanai
(azartspēļu nosaukums: Spēļu automātu spēles, kāršu un kauliņu spēles, bingo, rulete, totalizators,
derības un veiksmes spēle pa tālruni).
2) Iesniedzējs pievienojis nodoma protokolu par nomas līguma noslēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu
klēts”, reģ. Nr. 40003621441, Pļavas ielā 3A, Cēsīs (kadastra apzīmējums 42010052305002). Kopējā izīrējāmā platība 188,1
kv.m. SIA “Cēsu klēts” sniegusi piekrišanu spēļu zāles izveidošanai Pļavas ielā 3A, Cēsīs.
3) Iesniedzēja iesniegums, lai saņemtu atļauju atvērt spēļu zāli un derību likmju pieņemšanas vietu
Telpās, iesniegts atbilstoši Azartspēļu un izložu likuma 42.panta pirmajai daļai.
Izvērtējot faktisko apstākļu kopumu kopsakarībā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu, Cēsu novada domes
(turpmāk – Domes) ieskatā iesniegums ar lūgumu atļaut Iesniedzējam atvērt spēļu zāli un derību likmju
pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles Telpās, ir noraidāms, ņemot vērā turpmāk
minēto. Par minēto jautājumu ir pieņemts 2018.gada 4.septembra Domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijā
(protokola Nr.35). Pašvaldība, gatavojot Domes lēmumu, izvērtēja un analizēja šādus aspektus:
1) Kultūras, izglītības, veselības aprūpes un citu publisko iestāžu tiešo tuvumu, lai nodrošinātu iedzīvotāju interešu
neaizsakaramību;
2) Esošo spēļu zāļu un derību likmju pieņemšanas vietu darbību Cēsu novadā, lai nodrošinātu konkurenci
attiecīgajā nozarē un azartspēļu pakalpojumu pieejamību;
3) Citu Latvijas pašvaldību praksi, tiesu nolēmumus, atļaujot vai liedzot organizēt azartspēles attiecīgajās teritorijās.
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Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrajā daļā ir noteiktas vietas, kurās nav atļauts organizēt
azartspēles. Vienlaikus Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešajā daļā noteikts, ja azartspēles
paredzēts rīkot vietā, uz kuru nav attiecināmi šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi, par
atļauju organizēt azartspēles katrā konkrētajā gadījumā lemj pašvaldības dome, izvērtējot to, vai
azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu. No šā tiesiskā regulējuma ir secināms, ka likumdevējs ir
noteicis konkrētas nozīmes vietas, kurās azartspēles nav organizējamas. Attiecībā uz šiem gadījumiem
likumdevējs pats jau ir izdarījis apsvērumus azartspēļu organizēšanas attaisnojumam. Tomēr Azartspēļu
un izložu likuma 41.panta otrā daļa azartspēļu rīkošanas aizlieguma gadījumus nenoteic izsmeļoši, jo
likumdevējs ir noteicis pašvaldību tiesības atteikt atļaujas izsniegšanu azartspēļu organizēšanai arī citos
likumā tieši neparedzētos gadījumos (sk. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departamenta 2010.gada 18.jūnija spriedums Nr.A42545506). Tādēļ apstākļu noskaidrošana un
novērtēšana, proti, vai azartspēļu organizēšana konkrētā vietā rada būtisku valsts vai attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju aizskārumu, ir jāveic iestādei, konkrētajā gadījumā – Domei, kura ir
tiesīga pieņemt lēmumu patstāvīgi iedzīvotāju interesēs. Turklāt saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 42. panta sesto
daļu pašvaldībai ir tiesības arī atcelt jau iepriekš izsniegtas atļaujas, tādēļ pat ja iepriekšējās telpās ir organizētas
azartspēles, pašvaldība, izvērtējot iedzīvotāju interešu aizskārumu, var liegt jaunas atļaujas izsniegšanu.
No Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešās daļas secināms, ka pašvaldībai sabiedrības intereses
jāvērtē, vērtējot konkrētu spēļu zāles vai derību likmju pieņemšanas atrašanās vietu. Kā
secināms no Azartspēļu un izložu likuma 37.panta, likumdevējs kā riska faktorus ir paredzējis sabiedriskās
kārtības un drošības apdraudējumu azartspēļu organizācijas vietās un iespēju iegūt atkarību no
azartspēlēm. Atkarība no azartspēlēm ir uzskatāma par būtisku mūsdienu sabiedrības problēmu, kam tiek
pievērsta liela uzmanība un arvien vairāk pūles tiek veltītas tās izskaušanai (sk. Latvijas Republikas
Augstākās tiesa Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010.gada 17.jūnija spriedums lietā Nr.A42546107).
Izskatāmajā gadījumā ir ņemams vērā Administratīvā procesa likumā minētais samērīguma princips,
kas nosaka, ka labums, ko sabiedrība iegūst no ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākiem nekā
viņa tiesību un tiesisko interešu ierobežojumam. Būtiski privātpersonas tiesību vai tiesisko interešu
ierobežojumi ir attaisnojami tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu.
Tādēļ, izvērtējot interešu aizskārumu, pašvaldībai jāizvērtē azartspēļu organizēšanas vietai līdzās un
tuvākajā apkārtnē esošo ēku funkcionālo pielietojumu un sabiedriskas nozīmes objektu izvietojumu
attiecīgajā apkārtnē Konkrētajā gadījumā kā viens no iespējamajiem iedzīvotāju interešu
aizskārumiem ir spēļu zāles atrašanās netālu no ar sabiedrības kopējo vērtību – izglītības un
kultūras nesošām iestādēm. Lai gan spēļu zāles un derību likmju pieņemšanas vietu nav paredzēts
ierīkot tieši izglītības iestādes vai kultūras iestādes telpās, tomēr vērā ņemams ir apstāklis, ka
Iesniedzējs vēlas atvērt spēļu zāli un derību likmju pieņemšanas vietu Telpās, kas atrodas netālu no
Vidzemes koncertzāles “Cēsis” (4 min. gājiens), Alfrēda Kalniņa mūzikas vidusskolas (4 min. gājiens), Cēsu pilsētas
Pastariņa sākumskolas (3 min. gājiens), Cēsu Centrālās bibliotēkas (4 min. gājiens), Cēsu pašvaldības administratīvās ēkas
Raunas ielā 4 (4 min. gājiens), SIA “Vidzemes Vēnu centrs” (1 min. gājiens).
Šo izglītības, kultūras, veselības aprūpes un citu publisko iestāžu tiešs tuvums varētu atstāt negatīvu ietekmi
uz pašvaldības iedzīvotāju, nepilngadīgām un izglītojamām personām un radīt vēlmi pamēģināt
spēļu zāles un derību likmju pieņemšanas vietas piedāvājumu. Neskatoties uz to, ka nepilngadīgu personu
uzturēšanās spēļu zālēs ir aizliegta, ir zināms, ka bieži vien izglītojamie vecākajās klasēs jau ir
sasnieguši pilngadību.
Saskaņā ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas datiem[1], 2018. gada septembrī Cēsīs ir reģistrētas četras spēļu
zāles ar 117 iekārtām. Ņemot vērā sabiedrības nelabvēlīgo attieksmi pret azartspēlēm kā komercdarbības veidu,
likumdevējs ir pieļāvis, ka attiecīgo pakalpojumu vietu skaits var tikt būtiski samazināts un izvietojums pārstrukturizēts
atbilstoši sabiedrības interesēm. Tā kā vietējā pašvaldība objektīvi vislabāk pārzina attiecīgās
administratīvās teritorijas apstākļus un atbilstoši tiem spēj novērtēt attiecīgās darbības riskus,
kompetence izšķirt jautājumu, kuros gadījumos šis komercdarbības veids ir atļaujams konkrētā vietā un
kuros nav, ir nodota tieši pašvaldībām (sk. Latvijas Republikas Augstākās tiesa Senāta Administratīvo lietu
departamenta 2010.gada 17.jūnija spriedums lietā Nr.A42546107). Ierobežojums jaunu spēļu zāļu un derību likmju
pieņemšanas vietu atvēršanai Cēsu novadā nenozīmē azartspēļu pakalpojumus izskaust vispār, kas ir pretrunā ar
likumdošanu, jo attiecīgie pakalpojumi jau ir pieejami Cēsu novada iedzīvotājiem.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu un Azartspēļu un izložu likuma
42.panta pirmo, otro, trešo daļu, izvērtējot spēļu zāles un derību likmju pieņemšanas vietas - Telpu
atbilstību Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem, konstatējot, ka
spēļu zāles un derību likmju organizēšana Telpās varētu radīt Cēsu pilsētas administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interešu aizskārumu, analizējot spēļu zāles īpašo raksturu, nevis Iesniedzēja rīcību, ņemot vērā
augstāk minēto un ievērojot 2018.gada 4.septembra Domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas atzinumu
Nr.35, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs,
I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
Atteikt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LVBet” atvērt spēļu zāli un derību likmju pieņemšanas vietu
un organizēt attiecīgās azartspēles Cēsīs, Pļavas ielā 3A.
Cēsu novada domes lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un
otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses (juridiskā persona — pēc juridiskās adreses).

Lēmums Nr. 310 Par Lokālplānojuma Saules ielas 13a, 15 un Vilku ielas 14, Cēsīs,
Cēsu nov. teritorijai, grozot teritorijas plānojumu, nodošanu publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ziņo Evija Taurene, Galvenā teritorijas plānotāja
Cēsu novada pašvaldībā š.g. 12. septembrī ir saņemts SIA “Damsijas” iesniegums (reģistrēts 13.09.2018. ar Nr. 4/3798) par
lokālplānojuma Saules ielas 13a, 15 un Vilku ielas 14, Cēsīs, Cēsu nov. teritorijai, grozot teritorijas plānojumu (turpmāk –
Lokālplānojums) un ar tā izstrādi saistīto materiālu iesniegšanu Cēsu novada pašvaldībai, ar lūgumu Cēsu novada domei
pieņemt lēmumu par Lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4. pantu un uz LR Ministru Kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.
628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82. un 84. punktu, kā arī ņemot vērā, ka
iesniegtais Lokālplānojums izstrādāts saskaņā ar 31.05.2018. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 185 (prot. Nr. 8, 24.p) “Par
lokālplānojuma Saules ielas 13a, 15 un Vilku ielas 14, Cēsīs, Cēsu nov. teritorijai, grozot teritorijas plānojumu, izstrādes
uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” un apstiprināto darba uzdevumu, kā arī saņemtajiem institūciju
atzinumiem un nav pretrunā ar Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030, ir pamats nodot Lokālplānojuma
redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras
nedēļas. Ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 25.09.2018. priekšlikumu
(prot.nr.38), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis,
G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai lokālplānojumu Saules ielas 13a, 15 un Vilku
ielas 14, Cēsīs, Cēsu nov. teritorijai, grozot teritorijas plānojumu;
2. Noteikt Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas un par apspriešanas norises laiku un
pasākumu informēt Cēsu novada pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv;
3. Noteikt publiskās apspriešanas norisi koordinēt E.Taurenei;
4. Noteikt ka ar Lokālplānojuma projekta materiāliem izdrukas veidā publiskās apspriešanas laikā iespējams
iepazīties Cēsu novada pašvaldības telpās Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.
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Lēmums Nr. 311 Par “Atklāta projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikums
Nr.32“ apstiprināšanu
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 2. punktu un 61.pantu, Ministru kabineta
12.07.2016. noteikumu Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa
"Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi “
23.2.4. apakšpunktu, Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmumu Nr. 149 ‘’Par Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības
iestāžu izglītojamo iesaistīšanu Eiropas Savienības struktūrfondu projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai” saskaņā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Cēsu novada pašvaldības
28.08.2017 noslēgto Sadarbības līgumu Nr. P6-13.5 par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu un ņemot vērā Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 20.09.2018. (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks,
M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu “Atklāta projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikums”, izmantojot projekta īstenotāja izstrādāto vienotu atklāta konkursa nolikumu.
2. Izveidot iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju vismaz trīs balsstiesīgo komisijas locekļu sastāvā,
to apstiprinot ar domes priekšsēdētāja rīkojumu līdz 08.11.2018.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 312 Par Cēsu Jaunās pamatskolas izglītojamo iesaistīšanu Eiropas
Savienības struktūrfondu projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 ‘” Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai”
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 2. punktu un 61.pantu, Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija
noteikumu Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”, 2017. gada
28. augusta Sadarbības līgumu Nr. P6-13.5, kas noslēgts starp Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Cēsu novada
pašvaldību, par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” īstenošanu, Biedrības “Cēsu Jaunā skola” , Reģ. Nr. 40008203280, dibinātās izglītības iestādes
“Cēsu Jaunā pamatskola”, izglītības iestādes Reģ. Nr. 4412803216, direktores iesniegumu, kas reģistrēts Cēsu novada
pašvaldībā 2018. gada 18. septembrī Reģ. Nr. 6/3873, par Cēsu Jaunās pamatskolas iekļaušanu Cēsu novada
pašvaldības projektā iesaistīto izglītības iestāžu sarakstā un ņemot vērā Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 20.09.2018. atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks,
M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.Apstiprināt Cēsu Jaunās pamatskolas (Reģ. Nr. 4412803216) iekļaušanu Eiropas Savienības struktūrfondu projekta Nr.
8.3.4.0/16/I/001 ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Cēsu novada pašvaldības projektā
iesaistīto izglītības iestāžu sarakstā.
2.Par lēmuma izpildi atbild Izglītības nodaļa.
3.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 313 Par nolikuma Nr. 33 „Grozījumi Cēsu novada Kultūras padomes
nolikumā” un par Cēsu novada Kultūras padomes sastāva apstiprināšanu
Ziņo: J. Markovs, pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkta, saskaņā ar Cēsu novada domes 18.07.2013.
Saistošo noteikumu Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, saskaņā ar Cēsu novada Kultūras padomes nolikumu
(apstiprināts ar Cēsu novada domes 15.07.2010. lēmumu Nr.384, protokols Nr.9) un ievērojot Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.09.2018. (prot. Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par
(A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs,
J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Apstiprināt nolikumu Nr. 33 „Grozījumi „Cēsu novada Kultūras padomes nolikumā”” saskaņā
ar pielikumu.
2.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 30.06.2016. lēmumu Nr.178 „Par Cēsu
novada Kultūras padomes sastāva apstiprināšanu”.
3. Apstiprināt Cēsu novada Kultūras padomi šādā sastāvā: Padomes priekšsēdētājs: - p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” direktors (-e) vai direktora pienākumu izpildītājs.
Padomes locekļi:
- Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs;
- Cēsu Centrālās bibliotēkas direktors(-e) vai pienākumu izpildītājs;
- p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Cēsu Kultūras centra vadītājs (-a) vai pienākumu izpildītājs;
- p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vadītājs (–a) vai pienākumu izpildītājs;
- Cēsu Mākslas skolas pārstāvis;
- biedrības „Art Cēsis” pārstāvis;
- biedrības „Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs „KasTe” pārstāvis;
- A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas pārstāvis;
- Matiass Jansons, tēlnieks;
- Vaives tautas nama pārstāvis;
- SIA „Vidzemes koncertzāle” pārstāvis;
- nodibinājuma “Elm Media” pārstāvis;
- Lelde Krastiņa, mūzikas pedagoģe un ērģelniece.
4.
Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.
Pielikums
Cēsu novada domes 04.10.2018.
lēmumam Nr. 313
APSTIPRINĀTS
ar Cēsu novada domes 04.10.2018.
lēmumu Nr. 313
prot. Nr.15, 6.punkts
NOLIKUMS
Cēsīs
2018.gada
4.oktobrī
Nr.33
Grozījumi Cēsu novada Kultūras padomes nolikumā
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punkts
Izdarīt Cēsu novada domes 2010.gada 15.jūija nolikumā “Cēsu novada Kultūras padomes nolikums” (apstiprināts ar Cēsu
novada domes sēdes 15.07.2010. lēmumu Nr. 384; prot. Nr.9) šādus grozījumus:
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1. Izteikt nolikuma 4.2 .apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.2. Padomes sastāvu apstiprina uz diviem gadiem.”
2. Izteikt nolikuma 5.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.6. Padomes sēdes notiek divas reizes kalendārajā gadā vai pēc nepieciešamības. Padomes priekšsēdētājs ir tiesīgs
sasaukt ārkārtas sēdes pēc Cēsu novada domes priekšsēdētāja, Padomes priekšsēdētāja vai Padomes pārstāvju
pieprasījuma. “

Lēmums Nr. 314 Par Cēsu 2.pamatskolas nolikuma Nr.34 apstiprināšanu
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu un Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un
atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.09.2018. (prot. Nr.11) atzinumam, Cēsu novada
dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.SuijaMarkova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 2011.gada 20.oktobra lēmumu Nr. 522 “Par Cēsu 2.pamatskolas
nolikuma apstiprināšanu”.
2. Apstiprināt Cēsu 2.pamatskolas nolikumu Nr.34 saskaņā ar pielikumu.
3. Uzdot Cēsu 2.pamatskolai :
3.1.nodrošināt nolikuma izpildi;
3.2.informēt izglītības iestāžu reģistru par pieņemto lēmumu.
4. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums

Lēmums Nr. 315 Par nolikuma Nr.35 ”Grozījumi Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolas nolikumā” apstiprināšanu
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu un Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un
atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.09.2018. (prot. Nr. 11), atzinumam, Cēsu novada
dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.SuijaMarkova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu Nr.35 „ Grozījumi Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā nolikumā ” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai :
2.1. nodrošināt nolikuma izpildi;
2.2. informēt izglītības iestāžu reģistru par grozījumiem Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas nolikumā.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
Cēsu novada domes
04.10.2018.lēmumam Nr.315
APSTIPRINĀTS
ar Cēsu novada domes
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04.10.2018.lēmumu Nr.315
(prot. Nr.15, 8.punkts)
NOLIKUMS
Cēsīs
2018.gada
4.oktobrī
Nr. 35
Grozījumi Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas nolikumā
Izdots saskaņā ar
likuma ‘’Par pašvaldībām’’
21.panta pirmās daļas 8.puktu un
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu
Izdarīt Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2014.gada lēmumu Nr.479
‘’Par Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas nolikuma apstiprināšanu’’) šādus grozījumus:
1. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
“5. Iestādes faktiskā adrese Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101, izglītības programmas īstenošanas vieta:
Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101 un Valmieras iela 19 , Cēsis, Cēsu novads, LV 4101. ”
2. izteikt VII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: “VII. Skolas Padome”;
3. izteikt VIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: “VIII. Pedagoģiskā Padome”;
4. papildināt Nolikumu ar IX nodaļu šādā redakcijā:
“Ix. Metodiskā padome
34. Metodiskās padomes darbību, kārtību un kompetenci nosaka izglītības iestādes direktora izdots Metodiskās
padomes reglaments.
35. Metodiskās padomes sastāvā ietilpst izglītības iestādes direktora vietnieks izglītības jomā un izglītības iestādes
metodiskā darba organizators.
36. Metodiskās padomes uzdevumi ir: atbalsts pedagogiem, pedagogu sadarbības veicināšana, metodiskā darba
plānošana un pedagogu vērtēšana.”;
5. papildināt Nolikumu ar X nodaļu šādā redakcijā:
“x. Metodiskā komisija
37. Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, pedagogu sadarbības
un metodiskā darba efektivizācijas nolūkos izglītības iestāde izveido sākumskolas metodisko komisiju.
38. Komisijā ietilpst visi izglītības iestādes pedagogi.
39. Komisijas darbību, kārtību un kompetenci nosaka komisijas reglaments un to koordinē Metodiskā padome.”

Lēmums Nr. 316 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa
noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Saules ielā 23-28, Cēsīs,
Cēsu novadā
Ziņo: D. Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu par pašvaldības autonomo funkciju
“palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
3. panta 11. punktu, kas noteic, ka viens no palīdzības sniegšanas iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā veidiem ir
palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, un 11. panta trešo daļu par to, ka pašvaldības dome ar atsevišķu
lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas
dzīvojamās telpas statusu (..), un 21.¹ panta pirmo daļu par to, ka pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu,
kurai pašvaldība dome noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, pašvaldība ir tiesīga izīrēt pašvaldības
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attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē (rīcības virzieni, jomas, u.c.) nodarbinātam kvalificētam speciālistam un
speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts
nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums, Cēsu novada domes 2018.gada 31.maija saistošo noteikumu Nr.18 “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. un 9.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 20.09.2018.
atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis,
G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noteikt pašvaldībai piederošajai neizīrētajai dzīvojamai telpai Saules ielā 23-28, Cēsīs, Cēsu novadā,
speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei (vadītājs
V.Kalandārovs).

Lēmums Nr. 317 Par ziedojumu pieņemšanu Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina
vidusskolai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmuma Nr. 294 apstiprināto kārtību Nr.28 „Ziedojumu pieņemšanas,
uzskaites un izlietošanas kārtība”” (prot.Nr. 11) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.09.2018. (prot.Nr.
13) atzinumu, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis,
G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
Atļaut Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai pieņemt ziedojumu no AS Printful Latvia 21840,00 EUR (divdesmit viens
tūkstotis astoņi simti četrdesmit eiro, 00 centi) informācija tehnoloģiju (IT) jomas attīstībai.

Lēmums Nr. 318 Par Cēsu Valsts ģimnāzijas dalību projektos
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai pilnveidotu pedagogu profesionālās prasmes, pārejot uz kompetencēm balstītu saturu, pamatojoties Cēsu Valsts
ģimnāzijas direktores 11.09.2018. iesniegumu Nr.1-12/96, uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, ievērojot
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020., Cēsu novada integrētās attīstības programmu 2013. – 2019.gadam,
atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.09.2018. atzinumam (prot. Nr.13), Cēsu novada dome ar 14 balsīm
par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs,
J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atbalstīt Cēsu Valsts ģimnāzijas dalību Eiropas savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2)
skolu apmaiņas partnerības projektos:
1.1.“Innovation=Motivation”(Inovācija ir motivācija), projekta kopīgās izmaksas 32682 EUR;
1.2.“Gender Differences: Understanding each other on different levels”(Dzimumu atšķirības: Saprast vienam otru dažādos
līmeņos), projekta kopīgās izmaksas 27080 EUR;
1.3.“My school my life” (Mana skola, mana dzīve), projekta kopīgās izmaksas 19326 EUR;
1.4.“Stand up speak out!” (Piecelies un runā!), projekta kopīgās izmaksas 11102 EUR.
2. Projekta īstenošanas laikā atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt projekta
priekšfinanējuma daļu 20% no katra projekta kopējām izmaksām;
2.1. projektam “Innovation=Motivation”(Inovācija ir motivācija) 6536,40 EUR apmērā;
2.2.projektam “Gender Differences: Understanding each other on different levels “(Dzimumu atšķirības: Saprast vienam
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otru dažādos līmeņos) 5416 EUR apmērā;
2.3. projektam “My school my life “(Mana skola, mana dzīve) priekšfinanējuma daļu 3865,20 EUR apmērā;
2.4.projekta “Stand up speak out!” priekšfinanējuma daļu 2220,40 EUR apmērā.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Valsts ģimnāzijai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 319 Par maksas pakalpojumiem Līvu sākumskolā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu novada domes
08.10.2015. lēmumu Nr.239 “Par “Kārtības, kādā Cēsu novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita
ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas
pakalpojumu izcenojumus” apstiprināšanu” un veiktajiem uzturēšanas izdevumu aprēķiniem, atbilstoši Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 27.09.2018. atzinumam (prot.Nr. 13), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars,
M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nomas maksu Līvu sākumskolas :
1.1.zālei skolas telpās 17,02 euro (t.sk.PVN) vienā stundā ;
1.2.vienai mācību klasei 6,68 euro (t.sk.PVN) vienā stundā;
1.3.zālei pirmsskolas telpās 8,17 euro (t.sk.PVN) vienā stundā.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Līvu sākumskolas direktorei.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 320 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Civillikuma 1895. pantā noteikts, ka visas saistību tiesības (..) izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā.
Pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 100. punktu, Cēsu novada pašvaldības 02.01.2018. rīkojumu Nr.1-14/1 „Par grāmatvedības organizācijas un
uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „Debitoru uzskaite” 4.14. apakšpunktu, ņemot vērā, ka parādi radušies
2007. gadā no maija līdz jūlijam, bilancē uzskaitīto aktīvu parādi ir uzskatāms par objektīvi neatgūstamiem, Cēsu novada
dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.SuijaMarkova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.Dzēst (vārds,uzvārds) debitoru parādu 17.07 EUR (septiņpadsmit eiro un 07 centi), uzkrājumus 13.66 EUR (trīspadsmit
eiro un 66 centi) par uzturmaksu un iekļaut 2018. gada izdevumos.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 321 Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA Baltic Able
Traders
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā esošo informāciju par to, ka SIA „Baltic Able Traders”, reģistrācijas
Nr.40003774737, izslēgts no komercreģistra 06.06.2018., 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. punktu, Cēsu novada pašvaldības 02.01.2018. rīkojuma Nr.1-14/1 „Par
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grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 4.14. apakšpunktu ,
SIA “Baltic Able Traders” debitoru parāds un uzkrājumi ir uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem, ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 27.09.2018. (prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks,
M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību” Baltic Able Traders”, reģistrācijas Nr. 40003774737,
debitoru parāds 28.01 EUR (divdesmit astoņi eiro un 01 cents) un uzkrājumus 28.01 EUR (divdesmit astoņi eiro un 01
cents) par veikto priekšapmaksu kārtridžiem un iekļaut 2018. gada izdevumos.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.

Lēmums Nr. 322 Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 100. punktu, Cēsu novada pašvaldības 02.01.2018. rīkojumu Nr.1-14/1 „Par grāmatvedības organizācijas un
uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „Debitoru uzskaite” 4.14. apakšpunktu, ņemot vērā, ka bilancē uzskaitīto
aktīvu parādu piedziņa nav bijusi iespējama, jo parādnieks ir miris, bilancē uzskaitīto aktīvu parāds ir uzskatāms par
objektīvi neatgūstamu. ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.09.2018. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu
novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš,
I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1.Dzēst (vārds,uzvārds) debitoru parādu 8.82 EUR (astoņi eiro un 82 centi), uzkrājumus 7.06 EUR (septiņi eiro un 06
centi) par komunālajiem pakalpojumiem un iekļaut 2018. gada izdevumos.
2.Dzēst (vārds,uzvārds) debitoru parādu 0.79 EUR (nulle eiro un 79 centi), uzkrājumus 0.40 EUR (nulle eiro un 40 centi)
par ģimenes dārza nomu un iekļaut 2018. gada izdevumos.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.

Lēmums Nr. 323 Par zembilances parādu dzēšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 300. panta otro daļu lēmuma par naudas soda uzlikšanu izpildi var veikt
piecu gadu laikā no dienas, kad attiecīgais lēmums iesniegts piespiedu izpildei. Pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru
kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. punktu, Cēsu novada
pašvaldības 02.01.2018. rīkojumu Nr.1-14/1 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4.
pielikuma „Debitoru uzskaite” 4.14. apakšpunktu. Ņemot vērā, ka zembilancē uzskaitīto parādu piedziņa nav bijusi
iespējama, jo naudas sodi ir uzlikti 2007. gadā un to piedziņa likumā noteiktajā termiņā nav veikta, zembilancē
uzskaitītais parāds ir uzskatāms par objektīvi neatgūstamu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.09.2018.
atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere,
E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis,
T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.Dzēst zembilances parādu par administratīvo sodu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.
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Lēmums Nr. 324 Par zembilances parāda dzēšanu SIA PIGMA
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā esošo informāciju par to, ka SIA „PIGMA”, reģistrācijas
Nr.44103027669, izslēgts no komercreģistra 11.10.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. punktu, Cēsu novada pašvaldības 02.01.2018. rīkojuma Nr.1-14/1 „Par
grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 4.14. apakšpunktu ,
SIA “PIGMA” zembilancē uzskaitītais parāds ir uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 27.09.2018. (prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks,
M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”PIGMA”, reģistrācijas Nr. 44103027669, zembilances parādu par
administratīvo sodu 426.86 EUR (četri simti divdesmit seši eiro un 86 centi).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.

Lēmums Nr. 325 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Civillikuma 1895. pantu, kurā noteikts, ka visas saistību tiesības (..) izbeidzas, ja tiesīgā persona tās
neizlieto desmit gadu laikā, Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. punktu, Cēsu novada pašvaldības 2018. 2. janvāra rīkojumu Nr.1-14/1 „Par
grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „Debitoru uzskaite” 4.14. apakšpunktu,
ņemot vērā, ka parāds radies 2007. gada jūnijā un Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” bilancē
uzskaitīto aktīvu parāds ir uzskatāms par objektīvi neatgūstamu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas
27.09.2018. atzinumam (protokols Nr.13), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis,
R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.Dzēst (vārds,uzvārds) debitora parādu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” 85.37 EUR
(astoņdesmit pieci euro un 37 centi) un Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” parādu uzkrājumu
68.30 EUR (sešdesmit astoņi euro un 30 centi) par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu.
2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.

Lēmums Nr. 326 Par debitoru parādu dzēšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 100. punktu, Cēsu novada pašvaldības 2018. gada 2. janvāra rīkojuma Nr.1-14/1 „Par
grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „Debitoru uzskaite” 4.14. apakšpunktu,
ņemot vērā, ka Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” bilancē uzskaitīto aktīvu parādu piedziņa nav
bijusi iespējama, jo parādnieki ir miruši un bilancē uzskaitīto aktīvu parādi ir uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.09.2018. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu novada dome ar 14 balsīm
par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs,
J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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1.
Dzēst debitoru parādus Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” par
nakts patversmes pakalpojumiem.
2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.

Lēmums Nr. 327 Par prasību un saistību izslēgšanu no pašvaldības aģentūras
„Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilances
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “EM Light Service” likvidēta
ar 25.05.2018. un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dziesma Manai Paaudzei” darbība izbeigta ar Valsts ieņēmumu
dienesta 29.06.2015. lēmumu nr.8.72.2/L-26528 un saskaņā ar Komerclikuma 314.1pantu darbība nav atjaunojam,
15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.
pantu, Cēsu novada pašvaldības 02.01.2018. rīkojuma Nr.1-14/1 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības
apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 4.14.5. um 4.14.6. apakšpunktu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EM
Light Service” un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dziesma Manai Paaudzei” debitoru parādi un uzkrājumi ir
uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.09.2018. (prot.Nr.13)
atzinumu, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis,
G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izslēgt no pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilances šādas esošās prasības un saistības
no bilances konta 2319a “Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem” uzskaitītos norēķinus ar debitoru Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “EM Light Service” 1025,18 EUR (viens tūkstotis divdesmit pieci eiro un 18 centi) apmērā un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dziesma Manai Paaudzei” 775,48 EUR (septiņi simti septiņdesmit eiro un 48 centi).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 328 Par prasību un saistību izslēgšanu no pašvaldības aģentūras
„Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilances
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FORSE” gada pārskatos
nav ierakstu, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FORSE” neatbild uz sūtīto korespondenci, pagājis vairāk kā 10 (desmit)
gadi no parāda rašanās brīža (Civillikuma 1893.pants), 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada pašvaldības 02.01.2018. rīkojuma Nr.1-14/1 „Par
grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 4.14.7. apakšpunktu,
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FORSE” debitoru parādi un uzkrājumi ir uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.09.2018. (prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par
(A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs,
J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izslēgt no pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilances šādas esošās prasības un saistības
no bilances konta 2319a „Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem” uzskaitītos norēķinus ar debitoru sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “FORSE” 5158,93 EUR (pieci tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi eiro un 93 centi) apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

15. no 26

Lēmums Nr. 329 Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības budžetā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz SIA “Vidzemes Koncertzāle” 14.09.2018. iesniegumu un Cēsu novada domes 25.01.2018. lēmumu Nr.15
“Par nolietojuma apmēra un apmaksas kārtības apstiprināšanu”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas
27.09.2018. atzinumam (prot. Nr.13), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis,
R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetā šādus grozījumus:
1.1. palielināt budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodu 21.3.8.3 „Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas” par 9557.00
EUR (deviņi tūkstoši pieci simti piecdesmit septiņi euro);
1.2. palielināt budžeta izdevumu klasifikācijas kodu 5232 „Saimniecības pamatlīdzekļi” par 6500.00 EUR (seši tūkstoši
pieci simti euro) – lielformāta ekrāna un projektora skaņas absorbcijas kameras uzstādīšanai Lielajā zālē;
1.3. palielināt budžeta izdevumu klasifikācijas kodu 5250 „Kapitālais remonts un rekonstrukcija” par 3057.00 EUR (trīs
tūkstoši piecdesmit septiņi euro) – radiatoru nomaiņai.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei 1.punktā minēto iekļaut 2018.gada Cēsu novada pašvaldības
budžetā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 330 Par maksas pakalpojumiem Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina
vidusskolas Pieaugušo izglītības centrā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punktu (g) apakšpunktu, atbilstoši ar Cēsu
novada domes 2015. gada 8. oktobra lēmumu Nr. 239 apstiprināto noteikumu Nr. 38 “Kārtība, kādā Cēsu novada
pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu
sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus” 20.2. punktam ievērojot Cēsu
novada domes 2018. gada 15. februāra lēmumu Nr. 54 “Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas sniegto maksas
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”, lai nodrošinātu maksas pakalpojumu sniegšanu, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 27.09.2018. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks,
M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas Pieaugušo izglītības centra sniegto maksas pakalpojumu
cenrādi, saskaņā ar pielikumiem.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas Pieaugušo izglītības centra vadītājai
D.Rubenei.
pielikums

Lēmums Nr. 331 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu
direktoru darba algas likmi kā skolotājam
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 6. un 13. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.09.2018.(prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu
novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš,
I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Noteikt, ka Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko
darbību kā pamatizglītības skolotājam Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, 750.00 EUR.
2. Noteikt, ka Cēsu Pilsētas vidusskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā
pamatizglītības skolotājam Cēsu Pilsētas vidusskolā, ir 875,00 EUR.
3. Noteikt, ka Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā
pamatizglītības skolotājam Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā, ir 820,00 EUR.
4. Noteikt, ka Cēsu 1.pamatskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā pamatizglītības
skolotājam Cēsu 1.pamatskolā, ir 795.00 EUR.
5. Noteikt, ka Cēsu internātpamatskolas-attīstības centra direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību
kā pamatizglītības skolotājam Cēsu internātpamatskolā-attīstības centrā, ir 735.00 EUR.
6. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 05.10.2017. lēmumu Nr.270 (prot.Nr.14,25.p.) “Par Cēsu novada
pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam”.
7. Minētie lēmumi piemērojami iedalītā budžeta ietvaros ar 2018. gada 01. septembri.
8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina).

Lēmums Nr. 332 Grozījumi Cēsu novada domes 13.09.2018. lēmumā Nr.299 “Par
Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāja mēnešalgām”
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.apakšpunktu, 21. panta pirmās daļas 13.apakšpunktu,
Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu,Cēsu novada
pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas kritērijiem ( 02.08.2018. lēmums Nr.246),
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.09.2018.(prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par
(A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs,
J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.

Izteikt lēmuma 4.7. punktu šādā redakcijā:
4.7.

Līvu sākumskola

1140.00

4.7.1.

papildus piemaksa par direktora
pienākumu veikšanu Rāmuļu
pamatskolā

342.00

2.
3.

710.00-pašvaldības ﬁnansējums
430.00 – valsts m/d
valsts m/d.

Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2018.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 333 Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas rīkoto rudens
nometni un sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu viena
pakalpojuma nodrošināšanai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, atbilstoši ar Cēsu novada
17. no 26

domes 2015.gada 8.oktobra lēmumu Nr. 239 apstiprināto noteikumu Nr.38 „Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldības
iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos
izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus” 20.2.punktam, lai dažādotu bērniem brīvā laika
pavadīšanas iespējas vasaras laikā, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.09.2018. atzinumu (prot.Nr.13),
Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš,
I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Laikā no 2018.gada 22.oktobra līdz 2018.gada 26.oktobrim Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai (adresē
Valmieras iela 19, Cēsis) rīkot radošo rudens nometni.
2. Apstiprināt Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas rīkotās rudens nometnes dalības maksu 75.00 EUR
(septiņdesmit pieci eiro, 00 centi) vienai personai.
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
04.10.2018. lēmumam Nr. 333
protokols Nr.15, 26.p.
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola
Maksas pakalpojumu cenrādis vasaras nometnei

·
·

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids*

Mērvienība

Cena bez
PVN (euro)

1.

Nometnes dalības
maksa

5 dienas

75.00

PVN
(euro)*

Cena ar
PVN
(euro)
75.00

Nometnes ilgums 5 dienas
Nometnes dalības maksa 1 dalībniekam 75,00 Euro

Lēmums Nr. 334 Par 2019.gada budžeta prioritātēm un budžeta projekta
sagatavošanas pamatnostādnēm
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta pirmo daļu, ievērojot Cēsu novada domes noteikumu
„Cēsu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” (apstiprināts ar Cēsu
novada domes 08.10.2015. lēmumu Nr.236) 21.punktu, pielikuma 2.punktu un 3.1.apakšpunktu un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 27.09.2018. (prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks,
M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžeta prioritātes:
1.1.Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu piesaiste un ieviešana Cēsu novada pašvaldības attīstībai –
uzņēmējdarbības vides uzlabošana, Cēsu Kosmosa izziņas centra izveide un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana,
nepieciešamības gadījumā nodrošinot līdzfinansējumu un/vai priekšfinansējumu;
1.2.Konkurētspējīgas izglītības vides un mūžizglītības attīstība, ietverot skolu modernizāciju, kompetencēs balstītas
izglītības ieviešanu un radot jaunas vietas pirmsskolas izglītības iestādēs;
1.3.Cēsu novada kājāmgājēju, velo un transporta infrastruktūras attīstība, paredzot universālus risinājumus ikvienam Cēsu
novada iedzīvotājam;
1.4.Veselības un sociālās drošības un atbalsta sistēmas bērniem un jauniešiem uzlabošana, tajā skaitā nodrošinot senioru
mājas attīstību;
1.5. Cēsu novada atpazīstamības, konkurētspējas un tūrisma veicināšana, piesaistot iedzīvotājus, uzņēmumus, investīcijas
un jaunas iniciatīvas.
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2. Iestāžu (pasākumu) pamatbudžeta bāzes izdevumu kontrolskaitļu noteikšanai 2019.gadam apstiprināt:
2.1. Prognozējamo šī gada inflācijas procentu 3,4% apmērā.
2.2. Koeficientu 1,0 no šī gada apstiprinātajiem uzturēšanas izdevumiem pēc stāvokļa
uz 1.oktobri. Ņemot vērā iestādes funkciju, noteikto uzdevumu vai sasniedzamo
rezultātu palielinājumu pret iepriekšējo gadu, pēc saskaņošanas ar Finanšu nodaļu,
koeficientu var palielināt līdz 1,1.

Lēmums Nr. 335 Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2018.gada budžetā
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
20.09.2018. saņemts Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas direktora Vigo Račevska iesniegums Nr.1.20/112
(reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 20.09. Nr.1-38/3897) “Par finansiālu atbalstu starptautiska konkursa organizēšanā
2018.gada novembrī”. IX Starptautiskais Alfrēda Kalniņa Jauno pianistu konkurss tiek organizēts, lai sekmētu jauno
pianistu profesionālo izaugsmi un dotu iespēju māksliniekiem bagātināt koncertpieredzi.
25.09.2018. saņemts Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores iesniegums Nr. 1-12/117 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 25.09.
Nr.3929) ar lūgumu atbalstīt 12.b klases skolnieces (vārds,uzvārds) dalību Eiropas Jauniešu Parlamenta starptautiskajā
sesijā no 13.10. 2018. – 21.10.208., sedzot ceļa izdevumus uz sesijas norises vietu Roterdamā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Cēsu novada domes
25.01.2018. lēmumu “Par Cēsu novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr. 4 „Par Cēsu novada
pašvaldības 2018. gada budžetu ” (prot. Nr. 2, 40.p.) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.09.2018.
atzinumu (prot. Nr.13), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis,
G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Izdarīt Cēsu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta 09.510. – Izglītības pasākumi šādus grozījumus:
1.1.
samazināt budžeta līniju Izglītības iestāžu jubilejas par 153 EUR;
1.2.
izveidot jaunu budžeta līniju “Ceļa izdevumu segšana dalībai Eiropas Jauniešu
Parlamenta starptautiskajā sesijā” - 153 EUR;
1.3.
samazināt budžeta līniju “Atbalsts dalībai konkursos, starptautiskās
olimpiādēs” par 660 EUR;
1.4.
izveidot jaunu budžeta līniju “ Atbalsts IX Starptautiskajam Alfrēda Kalniņa
Jauno pianistu konkursam“- 660 EUR.
2. Finanšu nodaļai 1.punktā minēto iekļaut 2018.gada budžeta grozījumos.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 336 Par izšķirošās ietekmes iegūšanu sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību “Cēsu olimpiskais centrs”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada Sporta attīstības stratēģijā 2015.-2020. gadam noteikts, ka esošā Cēsu novada sporta infrastruktūra ir
uzturēta, atjaunota, pilnveidota un efektīvi izmantota, tajā tiek piedāvāti jauni iedzīvotājiem saistoši un motivāciju
veicinoši pakalpojumi, novada iedzīvotājiem uzskatāmā veidā ir brīvi pieejama informācija par iespējām iesaistīties sporta
biedrībās, iespēju piedalīties sporta un aktīvās atpūtas pasākumos, kā arī informācija par sporta bāzu noslogojumu un
iespēju izmantot Cēsu novada sporta infrastruktūru.
Lai īstenotu Cēsu novada Sporta attīstības stratēģijā noteikto Sporta attīstības redzējumu Cēsu novadā, nodrošinātu
Cēsu novada pašvaldības sporta bāzu optimālu noslodzi un pieejamību gan iekšējiem, gan ārējiem klientiem, lai atslogotu
Cēsu novada izglītības iestādes no veicamajiem uzdevumiem ārpus iestāžu nolikumos noteiktajiem darbības
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pamatvirzieniem, lai nodrošinātu jaunu ar sportu un veselības veicināšanu saistītu pakalpojumu attīstību un sniegšanu
iedzīvotājiem, 2018. gada 13. septembrī Cēsu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 303 (protokols Nr.13, 21.p.) “Par Cēsu
novada pašvaldībai piederošo sporta bāzu efektīvas sistēmas izveidi”, kura 1. punktā noteikts apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības darba grupas “Cēsu novada pašvaldībai piederošo sporta bāzu efektīvas apsaimniekošanas sistēmas
izveidei” (05.07.2018. rīkojums Nr. 1-19/85) izstrādāto Cēsu novada pašvaldības sporta bāzu apsaimniekošanas modeli,
kurā paredzēts nodot pārvaldījumā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Cēsu olimpiskais centrs’’ Cēsu novada pašvaldībai
piederošās sporta bāzes Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 009 0129; Pūces ielā 2A, Cēsīs, Cēsu nov.,
kadastra Nr. 4201 008 0432; Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1202, kā arī Cēsu Valsts ģimnāzijas
teritorijā atrodošos Cēsu Valsts ģimnāzijas stadionu.
2018. gada 17. septembrī starp Cēsu novada pašvaldību un Priekuļu novada pašvaldību tika noslēgts līgums “Par SIA
“Cēsu olimpiskais centrs” kapitāla daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības”, kurā noteikts, ka Priekuļu novada pašvaldība
nodod un Cēsu novada pašvaldība pieņem īpašumā bez atlīdzības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais
centrs”, reģistrācijas Nr. 44103026682, 28457 (divdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit septiņas) kapitāla daļas,
kuru vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 (viens) euro, bet kopējā nominālvērtība - 28457 (divdesmit astoņi tūkstoši
četri simti piecdesmit septiņas) euro, un kuras Sabiedrības dalībnieku reģistra nodalījumā ierakstītas ar daļu kārtas
numuru no Nr.1 līdz Nr. 28457, kā arī SIA “Cēsu olimpiskais centrs” valdei tika nosūtīts Paziņojums “Par SIA ‘’Cēsu
olimpiskais centrs’’ kapitāla daļu iegūšanu”, kurā lūgts valdei veikt Komerclikuma 187. un 187.1 pantā un citos
normatīvajos aktos noteiktās darbības saistībā ar Kapitāla daļu īpašnieku maiņu (SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” kopējais
daļu skaits ir 71142 (septiņdesmit viens tūkstotis viens simts četrdesmit divas), no kurām 42685 daļas pieder Cēsu novada
pašvaldībai, 28457 daļas pieder biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja”, kas procentuālās attiecībās sastāda 60% Cēsu
novada pašvaldībai, 40% biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja”).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2015. gada 30. decembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 314 (protokols
Nr.19, 10.p.) ”Par Cēsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs”, lai
īstenotu Cēsu novada Sporta attīstības stratēģijā noteikto Sporta attīstības redzējumu Cēsu novadā, nodrošinātu Cēsu
novada pašvaldības sporta bāzu optimālu noslodzi un pieejamību gan iekšējiem, gan ārējiem klientiem, lai nodrošinātu
jaunu ar sportu un veselības veicināšanu saistītu pakalpojumu attīstību un sniegšanu iedzīvotājiem, pamatojoties uz
likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu attiecībā uz iedzīvotāju veselīga
dzīvesveida un sporta veicināšanu, Publikas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 5.panta
pirmo un ceturto daļu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.09.2018. atzinumu (prot. Nr.13), Cēsu
novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš,
I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Iegūt izšķirošo ietekmi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Cēsu olimpiskais centrs’’ (reģ. Nr. 44103026682).
2. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu olimpiskais centrs’’ vispārējo stratēģisko mērķi:
“ Pārvaldīt un attīstīt Cēsu sporta infrastruktūru, popularizējot Cēsis kā izcilu vietu sporta pasākumu organizēšanai”.
3. Lūgt biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” nodot īpašumā bez atlīdzības 20% sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs” kapitāldaļas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 337 Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu interešu izglītības
programmai “Peldētapmācība Cēsu novada pirmsskolas izglītības grupu
izglītojamiem’’
Ziņo : L.Kokina , Izglītības nodaļas vadītāja

Cēsu pilsētas 5.pirmskolas izglītības iestādes peldbaseinā tiek nodrošināta interešu izglītības
programma “Peldētapmācība Cēsu novada pirmsskolas izglītības grupu izglītojamiem” ( turpmāk – programma) .
Pamatojoties uz iepirkumu Nr. CNP/2018/63 „Transporta pakalpojumu nodrošināšana interešu izglītības programmai
“Peldētapmācībai Cēsu novada pirmsskolas izglītības grupu izglītojamiem”, uz likuma “Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās
20. no 26

daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks,
M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noteikt maksu programmai
1.1.Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas, Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas un Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes,, Cēsu
2.pamatskolas, Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupu audzēkņiem 2,42 (divi euro un 42 centi ) par vienu
apmeklējuma reizi, kuru sedz audzēkņu vecāki;
1.2.Līvu sākumskolas un Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu audzēkņiem 3,39 (trīs euro un 39 centi ) par
vienu apmeklējuma reizi, no kura 2,42 (divi euro un 42 centi ), sedz audzēkņu vecāki, bet 0,97 (97 centi) sedz Cēsu
novada pašvaldība
2. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei, Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādei, Cēsu pilsētas 4.
pirmsskolas izglītības iestādei, Cēsu 2.pamatskolai , Cēsu Pilsētas vidusskolai, Līvu sākumskolai, Rāmuļu pamatskolai
nodrošināt lēmuma izpildi.
3. Lēmums stājas spēkā ar 08.10.2018.
4. Piešķirt finansējumu 155 EUR apmērā lēmuma 1.2. apakšpunktā noteiktās programmas maksas pašvaldības
daļas segšanai.
5. Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu pārvaldē programmas ieviešanas
(ieņēmumu) un izdevumu tāmi.
6. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei 1.punktā minēto finansējumu 2018.gadam iekļaut budžeta
grozījumos.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 338 Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā
Ziņo: R.Siliņa, sporta koordinatore
Pamatojoties uz Cēsu novada sporta attīstības stratēģijā 2015.-2020. gadam izvirzītajiem uzdevumiem - 1) organizēt un
plānot ikvienam novada iedzīvotājam neatkarīgi no dzimuma, vecuma un fiziskās sagatavotības, sociālā un ekonomiskā
stāvokļa, tajā skaitā cilvēkiem ar invaliditāti, brīvi pieejamus un saistošus sporta pasākumus (rezultāts - palielinās
dalībnieku skaits sporta pasākumos), sporta pasākumu organizēšana veterāniem un/vai sporta pasākumos iekļaut arī
veterānu grupas - rezultāts - veicināta veselības nostiprināšana un darba spēju paaugstināšanās novada senioriem un
sporta veterāniem, dalībnieku skaita pieaugums pasākumos, Eiropas Sporta nedēļas ietvaros laika posmā no 208. gada
24. septembra līdz 2018. gada 28. septembrim Cēsu pils parkā tika organizēts skriešanas – nūjošanas seriāls “Cēsu apļi
2018”, kura plānotais unikālo dalībnieku skaits 2018. gadā bija 300 (trīs simti). Lai sasniegtu izvirzīto mērķi un
nodrošinātu nemainīgu vai palielinātu dalībnieku skaitu šajā un turpmākajos tautas sporta pasākumos Cēsu novadā, tika
veikti papildinājumi pasākuma norises scenārijā un kvalitātes uzlabošanā, kas nodrošināja mērķa sasniegšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 15. panta pirmās daļas 6. punktu,
pamatojoties uz Cēsu novada domes 25.01.2018. lēmumu Nr.40 “Par Cēsu novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošo
noteikumu Nr.4 „Par Cēsu novada pašvaldības 2018. gada budžetu” apstiprināšanu” (prot. Nr. 2, 40.p.), Cēsu novada
dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.SuijaMarkova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Izdarīt grozījumus Sporta pasākumu budžetā, saskaņā ar pielikumu; 2.
uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
04.10.2018. lēmumam Nr. 338
protokols Nr.15, 31.p.
21. no 26

Kontroli par lēmuma izpildi

Rādītājs

Plāns

Grozījumi

Pašvaldības organizētie
sporta pasākumi
Olimpiskā diena
Kausi
Saldumi
Kancelejas preces
Apskaņošana
Olimpiskās dienas kreklu
izgatavošana

19840

0,00

Plāns ar
grozījumiem
19840

600,00
60,00
160,00
35,00
150,00
195,00

-380,00
-60,00
+60,00
-35,00
-150,00
-195,00

220,00
0,00
220,00
0,00
0,00
0,00

Skriešanas - nūjošanas
seriāls “Cēsu apļi”
Apskaņošana
Medaļas
Numuri, piespraudes
Tiesneši
Rezultātu apstrāde, čipu
noma
Dzeramais ūdens, tēja
Tualete
Vienreizlietojamās glāzes
Fotogrāfs
Neparedzētiem
gadījumiem paredzētie
budžeta līdzekļi

1900,00

+301,00

2201,00

250,00
300,00
70,00
50,00
1130,00
100,00
0,00
0,00
0,00

+50,00
-6,00
+89,00
+35,00
+13,00
-20,00
+35,00
+34,00
+80,00

300,00
284,00
159,00
85,00
1144
80,00
35,00
34,00
80,00

222,00

+79,00

301,00

Pamatojums

Par skolu sportu atbildīgā
darbinieka ilgstošas slimības
dēļ, Cēsu novada skolām
2018. gadā netika organizēts
kopējs pasākums “Olimpiskā
diena”. “Olimpiskā diena”
notika katrā izglītības iestādē
atsevišķi, kuras laikā
dalībniekiem tika pasniegtas
‘’saldās balvas”.
Papildināts pasākuma norises
scenārijs.

Lēmums Nr. 339 Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.10.2018. rīkojuma Nr.466 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību
izglītības iestādēm 2018.gadam” 3. pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālo pirmskolas izglītības
iestāžu, internātskolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Izglītības
iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un
garīgās attīstības traucējumiem” no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 30.novembrim, Ministru kabineta 05.12.2017.
noteikumiem Nr.719 “Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā
pārdalāmais finansējums” 08.00.00 programmas “”Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums” uz
budžeta resoru “29. Veselības ministrija”” un Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumiem Nr.477 „Speciālās izglītības
iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”, atzinumu,
Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš,
I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām-pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā
reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās
attīstības traucējumiem 1 787 560.00 0 EUR (viens miljons septiņi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti
sešdesmit euro) sadalīt:
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Cēsu internātpamat-skolaattīstības centrs

Mērķdotācija
pedagogu d/a
2018.g.I-XI
EUR
MK rīkojums
Nr.466
824 988.00

tajā
skaitā
kvalitātes
pakāpēm

Uzturēšanas
izdevumiem

MK
noteikumi
Nr.719

Kopā
mērķdotācija

25 010.00

942 044.00

20 528.00

1 787 560.00

2.Lēmums ir spēkā līdz 2018. gada 30.novembrim.
3. Uzdot Cēsu internātpamatskolai- attīstības centram (direktors Z.Ozols) nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un
rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem izlietojumu
atbilstoši mērķim.
4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai, veicot grozījumus Cēsu novada 25.01.2018. saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetu” ietvert lēmumā minēto finansējumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina).

Lēmums Nr. 340 Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.10.2018. rīkojuma Nr.466 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību
izglītības iestādēm 2018.gadam” 2.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām- interešu izglītības programmu pedagogu
daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada
30.novembrim, Cēsu novada domes Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas
13.09.2018. (prot.Nr.1) lēmumu, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere,
E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis,
T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām- interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 181 573.00 EUR (viens simts astoņdesmit viens tūkstotis pieci simti
septiņdesmit trīs euro ) sadalīt sekojoši:
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

1.1.

Cēsu Bērnu un jauniešu
centrs

Mērķdotācija 2018.g.IXI
EUR
MK rīkojums N.466
163 825.00

tajā
skaitā
kvalitātes
pakāpēm
6 767.00

1.2.pie vispārizglītojošām skolām interešu izglītības programmu realizācijai tarificēt 17 748.00 EUR
(septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi euro)
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

1.2.1.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzija
Cēsu Valsts ģimnāzija

1.2.2.
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Mērķdotācija
2018.g.I-XI
EUR
MK rīkojums
Nr.466
1 497.00

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm

2 675.00

141.00

0.00

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.

Cēsu Pilsētas vidusskola
Cēsu 1. pamatskola
Cēsu 2. pamatskola
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola
Līvu pamatskola
Rāmuļu pamatskola
Cēsu internātpamatskolaattīstības centrs
PAVISAM

4 911.00
2 484.00
2 653.00
1 793.00

156.00
0.00
0.00
0.00

227.00
475.00
1 033.00

0.00
0.00
0.00

17 748.00

297.00

2. Lēmums ir spēkā līdz 2018. gada 30. novembrim.
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai, veicot grozījumus Cēsu novada 25.01.2018. saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetu” ietvert lēmumā minēto finansējumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina).

Lēmums Nr. 341 Par mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.10.2018. rīkojuma Nr.466 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību
izglītības iestādēm 2018.gadam” 4.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām” no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 30.novembrim, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars,
M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 267 648.00 EUR(divi simti
sešdesmit septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi euro) sadalīt:
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

1.1.

Cēsu pilsētas 1. pirmskolas
izglītības iestāde
Cēsu pilsētas 3. pirmskolas
izglītības iestāde
Cēsu pilsētas 4. pirmskolas
izglītības iestāde
Cēsu pilsētas 5. pirmskolas
izglītības iestāde
Cēsu 2. pamatskola
Līvu sākumskola
Rāmuļu pamatskola
Cēsu Pilsētas vidusskolai
PAVISAM

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Mērķdotācija
2018.g.I-XI
EUR
MK rīkojums N.466
20 459.00

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm

66 715.00

4 134.00

56 169.00

672.00

77 960.00

678.00

31 618.00
7 639.00
4 601.00
2 487.00
267 648.00

0
848.00
224.00
57.00
7 173.00

2. Lēmums ir spēkā līdz 2018.gada 30. novembrim.
24. no 26

560.00

3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai, veicot grozījumus Cēsu novada 25.01.2018. saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetu” ietvert lēmumā minēto finansējumu.
4. Uzdot Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādei
(vadītāja L.Cekula), Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Balode), Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības
iestādei (vadītāja L.Kazaka), Cēsu 2. pamatskolai (direktore I.Brammane), Līvu sākumskolai (direktore A. Gabranova),
Rāmuļu pamatskolai (direktora p.i. A.Gabranova), Cēsu Pilsētas vidusskolai (direktore A. Sīmane) nodrošināt
mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītībā nodarbināto pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina).

Lēmums Nr. 342 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai izglītībai,
profesionālajai izglītībai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.10.2018. rīkojuma Nr.466 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību
izglītības iestādēm 2018.gadam” 1.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām- pašvaldību pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 30.novembrim,
Ministru kabineta 08.08.2018.rīkojuma Nr.372“Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām piemaksu, prēmiju un naudas
balvu izmaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem”, Cēsu novada pašvaldības 02.09.2016. lēmumu
Nr.232 „ Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai”, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, D.Trapenciere, E.Geruļskis,
G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālo izglītības
iestāžu, pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 3 276 481.00 EUR, (trīs miljoni divi simti septiņdesmit seši tūkstoši četri simti astoņdesmit
viens euro ) sadalīt:
Nr.
p.k.

Izglītības iestāde

1.1.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzija
Cēsu Valsts ģimnāzija
Cēsu Pilsētas vidusskola
Cēsu 1. pamatskola
Cēsu 2. pamatskola
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola
Līvu sākumskola
Rāmuļu pamatskola
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina
vidusskola
PAVISAM

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Mērķdotācija
2018.g.I-XI
EUR
MK rīkojums
Nr.466
335 924.00

MK
08.08.2018.rīkojums
Nr.372

Kopā
2018.g.I-XI
EUR

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm
EUR

1777.00

337 701.00

16 194.00

571 758.00
742 003.00
504 506.00
438 674.00
264 749.00

3008.00
5409.00
3032.00
3080.00
2258.00

574 766.00
747 412.00
507 538.00
441 754.00
267 007.00

26 854.00
24 387.00
10 095.00
12 905.00
6 280.00

55 586.00
83 531.00
258 809.00

205.00
490.00
1682.00

55 791.00
84 021.00
260 491.00

3 427.00
1 989.00
7 090.00

3 255 540.00

20 941.00

3 276 481.00

109 221.00

2. Lēmums ir spēkā līdz 2018.gada 30.novembrim.
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3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai, veicot grozījumus Cēsu novada 25.01.2018. saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetu” ietvert lēmumā minēto finansējumu.
4.Uzdot DACV ģimnāzijai (direktore D. Eglīte), Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G. Bērziņa), Cēsu Pilsētas vidussolai
(direktore A. Sīmane), Cēsu 1. pamatskolai (direktore A.Avena), Cēsu 2. pamatskolai (direktore I.Brammane), Cēsu pilsētas
Pastariņa sākumskolai (direktore R.Blaževica), Līvu sākumskolai (direktore A.Gabranova), Rāmuļu pamatskolai
(direktora p.i. A.Gabranova), Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai (direktors G.Zvejnieks) nodrošināt mērķdotācijas
pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu,
pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina).
[1] https://www.iaui.gov.lv/lv/statistika/azartspeles-statistika?id=192
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