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Lēmums Nr. 259 Par būvniecību Dzintara ielā 35, Cēsīs, Cēsu nov.

Ziņo: I.Suipe, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja 
 
Izsakās: D.Trapenciere, B.Mežale, A.Melbārdis, E.Geruļskis, J.Žagars, I.Suija-Markova.
 
 
 

Lēmums Nr. 260 Par Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 15.08.2019.
lēmuma Nr. 139 apstrīdēšanu

Ziņo: U.Lencbergs, Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs
 
Ievērojot Administratīvā procesa likuma 3. panta pirmo un trešo daļu, 81. panta pirmo un otro daļu un 84.pantu,  likuma
“Par dzīvojamo telpu īri” 28.¹ panta pirmās daļas 1.punktu un trešo daļu,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm
– par (E.Geruļskis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars, A.Melbārdis, D.Trapenciere, I.Suija-
Markova), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
Atstāt spēkā esošu Dzīvokļu komisijas 15.08.2019. lēmumu Nr. 139.
 
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. 261 Par platību precizēšanu nekustamajam īpašumam “Mazbieriņi”,
Vaives pag., Cēsu nov.

Ziņo: M.Malcenieks, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Sertificēts mērnieks Kārlis Gūtmanis (sertifikāta Nr. BB-1)) veicis pirmreizējo kadastrālo uzmērīšanu  nekustamā īpašuma
“Mazbieriņi”, Vaives pag., Cēsu nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 009 0147, kā rezultāta  noteiktā
platība 2.37 ha ir mazāka  par 1.13 ha, nekā piešķirta ar Cēsu rajona Vaives pagasta Zemes komisijas 15.010.1996. sēdes
lēmumu, protokola Nr.14. Dabā noteiktā platība pārsniedz Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumu Nr. 1019 ”Zemes
kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188. punktā minēto pieļaujamo platību atšķirību salīdzinot ar tiesiska dokumentā
piešķirto platību.
 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devīto daļu, Ministru kabineta
27.12.2011. noteikumu Nr. 1019 ”Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta 27. punktu,  un  ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 20.08.2019.
atzinumu (prot.Nr.31), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, M.Malcenieks, A.Malkavs,
B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars, A.Melbārdis, D.Trapenciere, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mazbieriņi”, Vaives pag.,  Cēsu nov.,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
42900090147, zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā noteikto platību 2.37 ha.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 
      Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
 



4. no 12

Lēmums Nr. 262 Par amata vienību likvidēšanu Cēsu pilsētas Sporta skolā

Ziņo – L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
 
            23.05.2019. Cēsu novada dome pieņēma lēmumu Nr.175 “Par darbinieku pāreju no Cēsu pilsētas Sporta
skolas uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs”. Minētais lēmums ir izpildīts un Cēsu pilsētas
Sporta skolas darbinieki ir pieņemti darbā SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” ar 2019.gada 15.jūliju. Ievērojot augstāk minēto, 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, M.Sestulis,
R.Sproģis, J.Žagars, A.Melbārdis, D.Trapenciere, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
             1. Likvidēt Cēsu pilsētas Sporta skolā šādas amata vienības :
1.1. Sporta kompleksa vadītājs – 1 likme;
1.2. dežurants Sporta namā – 2 likmes;
1.3. sporta zāles pārzinis Sporta kompleksā – 4.75 likmes;
1.4. Dežurants zālē Lapsu ielā – 2 likmes;
1.5. tehniskais darbinieks – 2 likmes
1.6. saimniecības pārzinis Sporta kompleksā – 1 likme
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 263 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 87
„Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros
sniegto maksas pakalpojumu cenrādī Cēsu novada pašvaldībai”

Ziņo: J.Markovs, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs
 
Ievērojot starp Cēsu novada pašvaldību un SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” 01.03.2019. noslēgtā Deleģēšanas līguma
Nr.252/2019/3-3-17/1, saskaņā ar kuru Cēsu novada pašvaldības nekustamais īpašums Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu
novadā, kadastra Nr. 4201 005 1202 ir nodots pārvaldīšanā SIA „Cēsu Olimpiskais centrs”, 1.1.1.2. apakšpunktu 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. Nr.252/2019/3-3-17/1
3.1.1.punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.08.2019. (prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars, A.Melbārdis,
D.Trapenciere, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 

Veikt grozījumu Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmuma Nr. 87 „Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto1.
pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādī Cēsu novada pašvaldībai” noteikumos Nr.10,
papildinot ar punktu:

Pakalpojuma priekšmets Mērvienība (pakalpojuma
periods) Cena (bez PVN) EUR

Mācību procesa nodrošināšana Cēsu
novada skolām (izņemot Cēsu pilsētas
sporta skolu)

(1 h laika posmā no plkst.07.00
līdz plkst.22.00) 10,12

 
 

Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī.1.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” kapitāldaļu turētāja pārstāvim.2.
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Lēmums Nr. 264 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 82
„Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”

Ziņo: J.Markovs, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par
iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs;
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm
u.c.), saskaņā ar Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, 5. punktu un 6.punktu pašvaldības kompetence sporta jomā
ir būvēt un uzturēt sporta bāzes un nodrošināt tās ar nepieciešamo aprīkojumu, finansēt sporta sacensības, finansēt
licencētas sporta izglītības programmas un sporta pasākumus, ko īsteno to administratīvajā teritorijā esošie sporta klubi
un Sporta likuma 7.panta otro daļu finansēt licencētas sporta izglītības programmas to padotībā esošajās akreditētajās
sporta izglītības iestādēs, atbilstoši Sporta likuma 12.panta pirmajai daļai, Sporta bāzes tiek veidotas un uzturētas, lai
nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju nodarboties ar sportu. Valsts un pašvaldību īpašumā esošās sporta bāzes
izmantojamas iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai sportā, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un sportu,
nodrošinātu efektīvu sporta bāzu un to aprīkojuma pieejamību iedzīvotājiem un nodrošinātu kvalitatīvas izglītības un
treniņu procesu sportā, sacensību, sporta un aktīva dzīvesveida veicinošu pasākumu norisi Cēsu novadā, pamatojoties uz
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 43.pantu, 43.1 panta pirmo daļu, 45. un
46.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas
23.punktu, Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 2., 5.un 6.punktu, 7.panta otro daļu, lai īstenotu Cēsu novada Sporta
attīstības stratēģijā noteikto Sporta attīstības redzējumu Cēsu novadā, 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”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.08.2019. (prot.Nr.12)
atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,
M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars, A.Melbārdis, D.Trapenciere, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
 
1.    Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmuma Nr. 82 „Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Cēsu
Olimpiskais centrs” un papildināt 05.03.2019. deleģēšanas līguma Nr. 252/2019/3-3-17/1 ar SIA „Cēsu Olimpiskais centrs”
(reģistrācijas Nr. 44103026682) 1. Pielikumu „Pilnvarotās personas deleģēto uzdevumu izpildē sasniedzamie izpildes
kritēriji un rādītāji” 1. punktu ar šādiem deleģētiem uzdevumiem:
 

Deleģētais
uzdevums Sporta bāze Sporta bāzes

izmantotājs
Pasākums, pasākumā
izmantojamais bāzes
sektors/m2

Laika periods, datums Stundas kopā
laika periodā

Sporta bāzes
darbības un
pieejamības
nodrošināšana

Stadions
Leona
Paegles ielā 1

Iedzīvotāju
individuālais
apmeklējums

Skrejceļš, Futbola
laukums,
vieglatlētikas sektori 15.07.2019-31.12.2019. 1480

Telpas treniņa
procesa
organizēšanai
un izglītības
programmas
īstenošanai

Sporta
komplekss
Piebalgas ielā
18

Cēsu pilsētas
Sporta skola

treniņa procesa
organizēšanai un
izglītības programmas
īstenošanai. (410,4
m2)

15.07.2019-31.12.2019.
 Pastāvīgi

Telpas
izglītības
programmas
īstenošanai

Sporta
komplekss
Piebalgas ielā
18

Cēsu Valsts
ģimnāzija

izglītības programmas
īstenošanai (56,3 m2) 15.07.2019-31.12.2019.

 Pastāvīgi

Telpas treniņa
procesa
organizēšanai

Sporta zāle
Lapsu iela 17

Cēsu pilsētas
Sporta skola

treniņa procesa
organizēšanai (2.stāvā
- 111,8 m2)

15.07.2019-31.12.2019.
 Pastāvīgi

Telpas
izglītības
programmas
īstenošanai

Sporta nams
„Cēsis”,
Pūces ielā 2a

Draudzīgā
Aicinājuma
Cēsu Valsts
ģimnāzija

izglītības programmas
īstenošanai (44,6 m2) 15.07.2019-31.12.2019.

 Pastāvīgi
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Izmaksas par deleģētā uzdevuma izpildi attiecināt no 2019.gada 15.jūlija.1.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” kapitāldaļu turētāja pārstāvim.2.

 
 

Lēmums Nr. 265 Par grozījumiem Cēsu novada domes 04.07.2019. lēmumā Nr.
210 „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
„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 29.08.2019. (protokola Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars, A.Melbārdis,
D.Trapenciere, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.       Veikt grozījumus Cēsu novada domes 04.07.2019. lēmumā Nr. 210 „SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto
pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrāža Cēsu novada pašvaldībai apstiprināšanu” noteikumos
Nr. 18, iekļaujot šādus punktus:
 
Tiek noteikta šāda Sporta kompleksa, Piebalgas ielā 18, Cēsis, pakalpojumu maksa par vienu vienību kalendārajā mēnesī :

Pakalpojuma priekšmets Vienība Cena (bez PVN)
EUR

Telpas treniņa procesa organizēšanai un izglītības programmas
nodrošināšanai bez komunālajiem maksājumiem Cēsu pilsētas
sporta skolai

m2 4,68

Telpu izglītības programmas īstenošanai bez komunālajiem
maksājumiem Cēsu valsts ģimnāzijai m2 4,68

 
Tiek noteikta šāda Sporta kompleksa, Piebalgas ielā 18, Cēsis, pakalpojumu maksa par vienu vienību :

Pakalpojuma priekšmets Vienība Cena (bez PVN)
EUR

Zāles iekārtošana florbola sacensībām (grīdas ieklāšana un tribīņu
izvietošana) 1 reize 183,75

 
Tiek noteikta šāda Sporta nama „Cēsis” Pūces ielā 2a, Cēsis, pakalpojumu maksa par vienu vienību kalendārajā mēnesī:

Pakalpojuma priekšmets Vienība Cena (bez PVN)
EUR

Telpu izglītības programmas īstenošanai bez komunālajiem
maksājumiem Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijai m2 3,35
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Tiek noteikta šāda Sporta zāles Lapsu ielā 17, Cēsis, pakalpojumu maksa par vienu vienību kalendārajā mēnesī:

Pakalpojuma priekšmets Vienība Cena (bez PVN)
EUR

Telpu treniņa procesa nodrošināšanai bez komunālajiem
maksājumiem Cēsu pilsētas sporta skolai

m2 3,07

 
2.       Lēmums stājas spēkā 2019.gada 15.jūlijā.
3.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” kapitāldaļu turētāja pārstāvim.
    

Lēmums Nr. 266 Par grozījumiem Cēsu novada domes 04.07.2019. lēmumā Nr.
212 „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, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, M.Sestulis,
R.Sproģis, J.Žagars, A.Melbārdis, D.Trapenciere, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1. Veikt grozījumus Cēsu novada domes 04.07.2019. lēmumā Nr. 212 „SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto telpu nomas
maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” noteikumos Nr. 20, izslēdzot šādus punktus:
Tiek noteikta šāda Sporta kompleksa, Piebalgas ielā 18, Cēsis, pakalpojumu maksa par vienu vienību noteiktajā darba
laikā kalendārajā mēnesī :

Pakalpojuma priekšmets Vienība Cena (bez PVN)
EUR

Telpu nomas maksa bez komunālajiem maksājumiem Cēsu
pilsētas Sporta skolai m2 4,68

Telpu nomas maksa bez komunālajiem maksājumiem Cēsu
Valsts ģimnāzijai m2 4,68

 
Tiek noteikta šāda Sporta zāles Pūces ielā 2a, Cēsis, pakalpojumu maksa par vienu 1 m2 Sporta zāles noteiktajā darba
laikā:

Pakalpojuma priekšmets Vienība Cena (bez PVN)
EUR

Telpu nomas maksa bez komunālajiem maksājumiem
Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai m2 3,35

 
Tiek noteikta šāda Sporta zāles Lapsu ielā 17, Cēsis, pakalpojumu maksa par vienu 1 m2 noteiktajā darba laikā:

Pakalpojuma priekšmets Vienība Cena (bez PVN)
EUR

Telpu nomas maksa bez komunālajiem maksājumiem Cēsu
pilsētas Sporta skolai

m2 3,07

 



8. no 12

1.       Lēmums stājas spēkā 2019.gada 15.jūlijā.
2.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” kapitāldaļu turētāja pārstāvim.
 

Lēmums Nr. 267 Par grozījumiem Cēsu novada domes 04.07.2019. lēmumā 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 29.08.2019. (protokola Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars, A.Melbārdis,
D.Trapenciere, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.       Veikt grozījumus Cēsu novada domes 04.07.2019. lēmumā Nr. 211 „Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto
maksas pakalpojumu cenrāža citām pašvaldībām un komercsabiedrībām apstiprināšanu” noteikumos Nr. 19, izsakot
cenrāža punktus šādā redakcijā:
Tiek noteikta šāda Sporta kompleksa, Piebalgas ielā 18, Cēsis, pakalpojumu maksa par vienu vienību noteiktajā darba
laikā:

Pakalpojuma priekšmets Vienība Cena (ar PVN) EUR Cenā iekļauts

Aerobikas zāle
h

21,00
Duša un katram
apmeklētājam
ģērbtuves skapītis

zāles iekārtošana florbola
sacensībām (grīdas ieklāšana un
tribīņu izvietošana bez materiāliem)

1 reize 245,00
    

 
2.       Veikt grozījumu Cēsu novada domes 04.07.2019. lēmumā Nr. 211 „Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto
maksas pakalpojumu cenrāža citām pašvaldībām un komercsabiedrībām apstiprināšanu” noteikumos Nr. 19, izslēdzot
punktu:
 Tiek noteikta šāda Sporta kompleksa, Piebalgas ielā 18, Cēsis, pakalpojumu maksa par vienu vienību noteiktajā darba
laikā:

Pakalpojuma priekšmets Vienība Cena (ar PVN) EUR Cenā iekļauts
Trenažieru zāle h 17,00 Duša un 1 ģērbtuve

 
3.       Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī.
4.       Sestdienās, svētdienās sporta zālēm Piebalgas ielā 18, Lapsu ielā 17, Pūces ielā 2a, Cēsīs, piemērojama atlaide
30 (trīsdesmit) %, izņemot biedrības, kuras saņem Cēsu novada pašvaldības atlaides.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” kapitāldaļu turētāja pārstāvim.
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Lēmums Nr. 268 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr.86
“Par Pašvaldības finansējumu juridiskām un fiziskām personām Cēsu novada
sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa un sporta pasākumu organizēšanai”

Ziņo: I.Krūmiņa, sporta koordinatore
 
Ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu “…veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un
sportu”, Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 3. punktu “sekmēt sporta organizāciju, tajā skaitā sporta klubu, veidošanos
un darbību” un 6. punktu “finansēt licencētas sporta izglītības programmas un sporta pasākumus, ko īsteno to
administratīvajā teritorijā esošie sporta klubi”, ievērojot Sporta padomes 2019.gada 14.augusta sēdes ierosinājumu
“nemainīt biedrībām noteiktos atvieglojumus sporta bāzu izmantošanā” (prot.Nr.3) un pamatojoties uz Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 29.08.2019. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par
(E.Geruļskis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars, A.Melbārdis, D.Trapenciere, I.Suija-
Markova), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr.86 “Par Pašvaldības finansējumu juridiskām un fiziskām
personām Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa un sporta pasākumu organizēšanai” un izteikt
5.punktu šādā redakcijā:
“5. Lēmums ir spēkā līdz 2019.gada 1.novembrim”.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 269 Par grozījumu Cēsu novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr. 214
“Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23 , Cēsīs , Cēsu novadā”

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
 
            Lai nodrošinātu vienlīdzības principu, telpu lietderīgu un racionālu izmantošanu un pārvaldīšanu,
sekmētu pašvaldībai noteiktās izglītības funkcijas īstenošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām’’ 6. panta
6.punktu, 14. panta otrās daļas 3.punktu un 21. panta pirmās daļas 14.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri’’ 23., 25. un
26. pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.08.2019. atzinumu (protokols Nr.12), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars,
A.Melbārdis, D.Trapenciere, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Izdarīt grozījumu  Cēsu novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr. 214 “Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23
, Cēsīs , Cēsu novadā” un izteikt 5.punktu šādā redakcijā: “5. Dienesta viesnīcā noteikt īres maksu par vienu gultas vietu
izglītojamajam - 30,00 EUR mēnesī. “
2.      Noteikt, ka lēmuma 1.punktā noteiktā īres maksa piemērojama ar 01.09.2019.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt  Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei.
 

Lēmums Nr. 270 Par izdevumu kompensāciju

Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
 
Ņemot vērā bijušā Cēsu pilsētas domes deputāta un ilggadējā vēstures skolotāja Daumanta Vasmaņa ieguldījumu Cēsu
pilsētas vēstures izpētē, muzeja krājumu papildināšanā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, Cēsu
novada domes 07.02.2019. saistošos noteikumus Nr.3 „Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 29.08.2019. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par
(E.Geruļskis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars, A.Melbārdis, D.Trapenciere, I.Suija-



10. no 12

Markova), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.    Kompensēt daļu no Daumanta Vasmaņa apbedīšanas izdevumiem 350.00 EUR (trīsi simti piecdesmit euro)
apmērā.
2.    Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei pēc attaisnojuma dokumentu saņemšanas izdevumu
kompensāciju (budžeta klasifikācijas kods 10.900) pārskaitīt uz norādīto kontu.
3.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 271 Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā
Nr. 171 “Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”

Ziņo: V.Kalandārovs, Cēsu novada pašvaldības 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 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, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis,
J.Žagars, A.Melbārdis, D.Trapenciere, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1. Izslēgt no Cēsu pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva Laimu Vīgranti un Jāni Sniedzānu.
2. Iekļaut Cēsu pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā kā komisijas sekretāri Daci Eihenbaumu.
3. Izdarīt Cēsu novada domes 2017. gada 13.jūlija lēmumā Nr.171 “Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”” 
grozījumu un izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Lai risinātu jautājumus saistībā ar dzīvojamo māju nodošanu iedzīvotāju pārvaldīšanā un izskatītu saņemtos
iesniegumus, apstiprināt Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
A.      MIHAĻOVS, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: A. ĶERPE, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Nekustamo īpašumu pārvaldnieks
Komisijas locekļi:
V. ZAĻAISKALNS, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Komisijas sekretāre:
D. EIHENBAUMA, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Nekustamo īpašumu darījumu speciāliste“.
 

Lēmums Nr. 272 Par Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmuma Nr. 145 “Par
konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas un nolikuma apstiprināšanu’’
atzīšanu par spēku zaudējušu

Ziņo: V.Kalandārovs Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, un ievērojot to, ka pašvaldība ir
noslēgusi līgumu par pakalpojuma sniegšanu vecpilsētā, izglītības iestādēs un pašvaldības īpašumos -  tie tiek tīrīti
mehāniski, maģistrālajās ielās notiek mehāniska uzkopšana visās sezonās, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10
balsīm – par (E.Geruļskis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars, A.Melbārdis, D.Trapenciere,
I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu Nr. 145 ‘’Par konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā”
komisijas un nolikuma apstiprināšanu’’.
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Lēmums Nr. 273 Par dalības maksas noteikšanu Pašvaldību sporta spēlēs

Ziņo: I.Krūmiņa, Sporta koordinatore
 
Ņemot vērā tradīciju, ka ik gadu tiek organizētas vēsturiskā Cēsu rajona pašvaldību darbinieku sporta spēles kādā no
pašvaldībām, Cēsu novada dome šogad organizē pasākumu “Sporta un saliedēšanās diena“. Pasākums notiks 20.09.2019.
Vaives pagastā, īpašumā ar nosaukumu “Āriņi”. Pasākumā piedalīsies ap 150 dalībnieku no 8 pašvaldībām.
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (E.Geruļskis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, M.Sestulis,
R.Sproģis, J.Žagars, D.Trapenciere, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav,  (deputāts A.Melbārdis nepiedalās lēmuma
pieņemšanā), nolemj:
 
1.      Noteikt dalības maksu EUR 250 no katras pašvaldības par 15 personu dalību.
2.      Noteikt dalības maksu EUR 7 par katru nākamo dalībnieku.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 274 Par papildus finansējumu biatlona sacensību organizēšanai

Ziņo: I.Krūmiņa, Sporta koordinatore
 
2019. gada 28.augustā Cēsu novada pašvaldībā saņemts biedrības “SLĒPOŠANAS-BIATLONA KLUBS "CĒSIS"" (Reģ. Nr.
40008022519, juridiskā adrese: Cēsu novads, Cēsis, Piebalgas iela 18, LV-4101) iesniegums ar lūgumu atbalstīt pasākuma
“Slēpošanas-biatlona kluba “Cēsis” balvas izcīņa biatlonā” organizēšanu, piešķirot papildus finansējumu sacensību norises
nodrošināšanai. Pieteikums reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 28.08.2019. ar reģistrācijas Nr. 6-2-6/7/4055.
Ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu “…veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un
sportu”, Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 3. punktu “sekmēt sporta organizāciju, tajā skaitā sporta klubu, veidošanos
un darbību” un 6. punktu “finansēt licencētas sporta izglītības programmas un sporta pasākumus, ko īsteno to
administratīvajā teritorijā esošie sporta klubi”, ievērojot Sporta padomes elektroniskās balsošanas pozitīvo atzinumu,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, M.Sestulis,
R.Sproģis, J.Žagars, A.Melbārdis, D.Trapenciere, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1. No sporta budžeta nesadalītajiem līdzekļiem piešķirt papildus finansējumu Eur 190 (viens simts deviņdesmit eiro)
biedrībai "SLĒPOŠANAS-BIATLONA KLUBS "CĒSIS"" sacensību norises nodrošināšanai.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 275 Par Cēsu Pilsētas vidusskolas dalību Eiropas Savienības
Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2(KA2) skolu apmaiņās partnerību
projektā

Ziņo – L.Kokina , Izglītības pārvaldes vadītāja
 
Cēsu Pilsētas vidusskola  sagatavojusi  projekta pieteikumu dalībai Eiropas Savienības Erasmus+ programmas
pamatdarbības Nr.2(KA2) skolu apmaiņas partnerību projektā  Nr.2019-1-NO01 – KA229-060290_4 kā projekta partneris.
Eiropas Komisija 2019.gada 17.jūlijā ir veikusi  Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas
partnerību atbalstīto projektu centralizētā  budžeta piešķiršanas procedūra. Projekta pieteikums Nr.2019-1-NO01 –
KA229-060290_4, kurā partneris ir Cēsu Pilsētas vidusskola, iekļauts atbalstīto projektu sarakstā. Valsts izglītības
attīstības aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par projekta pieteikuma apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu. Plānotais
projekta īstenošanas termiņš  2019. –2021.
Pamatojoties uz iepriekšminēto, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars, A.Melbārdis, D.Trapenciere, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas –
nav,  nolemj:
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1. Atbalstīt Cēsu Pilsētas  vidusskolas sagatavoto projektu Nr.2019-1-NO01 – KA229-060290_4 ar kopējām projekta
izmaksām nepārsniedzot 35562,00 EUR (trīsdesmit pieci  tūkstoši pieci simti 62 euro) apmēru (projekta tāme Pielikumā
).
2. Projekta īstenošanas laikā atļaut Cēsu Pilsētas vidusskolai  no pamatbudžeta segt  projekta priekšfinansējuma daļu,
ne vairāk kā 7112 EUR.
3. Noteikt, ka Cēsu Pilsētas vidusskolas direktorei ir tiesības slēgt līgumu par projekta īstenošanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
Pielikums
Projekta tāme

Izdevumu veids Apstiprinātais finansējums EUR
Projekta vadība un īstenošana 6000,00
Ceļa izdevumi 17290,00
Uzturēšanas izdevumi (Individuālais atbalsts) 12272,00
Atbalsts īpašām vajadzībām 0,00
Ārkārtas izmaksas 0,00
Ārkārtas izmaksas(dārgākiem ceļa
izdevumiem )

0,00

Kopsumma 35562,00
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