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Lēmums Nr. 246 Par zemes gabala Andreja Pumpura iela, Cēsīs, Cēsu novadā,
sadalīšanu

Ziņo: A.Ķerpe, Nekustamā īpašuma nodaļas pašvaldības īpašumu speciālists
 
Cēsu novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals Andreja Pumpura iela, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 1114,
platība 2876 m2, līdz šim zemesgrāmatā nav reģistrēts. Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.21 „Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026. gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu apstiprināšanu” zemes gabals būtu sadalāms trijos atsevišķos zemes īpašumos, jo daļa no zemes gabala
atrodas transporta infrastruktūras (TR) teritorijā, daļa Jauktas centra apbūves pirmās apakšzonas (JC1) teritorijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu, 21. panta pirmās daļas 20. un 27. punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktu un  11. panta otrās daļas 1. punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta ceturto daļu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumu Nr.50 „Vietvārdu informācijas
noteikumi” 24.1. punktu, Cēsu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Par Cēsu novada teritorijas plānojuma
2016.-2026. gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.09.2017. priekšlikumu (prot. Nr.39), Cēsu novada dome ar 10
balsīm par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Sadalīt zemes īpašumu Andreja Pumpura iela, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 003 1114, trijos
atsevišķos zemes īpašumos (saskaņā ar plānu pielikumā).
2.      Jaunizveidotajam zemes īpašumam Nr.1 piešķirt nosaukumu Andreja iela, Cēsīs, Cēsu nov., noteikt platību 190
m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā; nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101).
3.      Jaunizveidotajam zemes īpašumam Nr.2 piešķirt nosaukumu Lauciņu iela, Cēsīs, Cēsu nov., noteikt platību 200
m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā; nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101).
4.      Atlikušajam zemes īpašumam Nr.3 saglabāt nosaukumu un adresi Andreja Pumpura iela, Cēsis, Cēsu nov.,
noteikt platību 2486 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā; nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101).
5.   Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai.
6.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Plāns - pielikumā
 

Lēmums Nr. 247 Par pašvaldības policijas automašīnas Renault Trafic nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā, turpmāk – Pašvaldība, saņemts pašvaldības policijas priekšnieka  iesniegums (reģistrēts
12.09.2017. ar Nr.1-35/3388), ar kuru iesniedzējs lūdz uzsākt tā rīcībā esošā automobiļa: Renault Trafic, kravas furgons,
valsts reģistrācijas numurs EN 6180, turpmāk – Transportlīdzeklis, izsoles procedūru, tādējādi apliecinot, ka tas nav
nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta
6.punktu iesniegts sertificēta eksperta 07.08.2017. novērtējums, saskaņā ar kuru: Transportlīdzekļa tirgus vērtība noteikta
2440.00 EUR ( divi tūkstoši četri simti četrdesmit euro, 00 centi), t.sk., PVN. Novērtējumu veicis tehniskais vērtētājs Jānis
Pušpurs, sertifikāts Nr. 86, derīgs līdz 16.08.2017. Transportlīdzeklis: identifikācijas Nr.: VF1FLABA52V141645, motora
tilpums: 1.9L, motora jauda: 60KW, degviela: dīzeļdegviela, riteņu piedziņa: 4x2, 1. reģistrācija: 10.09.2002., krāsa: balta 1
pārklājuma, odometra rādījums: 394073 km, sēdvietu skaits: 6, tehniskā apskate: nav, uzņemts pašvaldības policijas
pamatlīdzekļu uzskaitē ar reģ. Nr.: /P07025, atlikusī bilances vērtība uz lēmuma pieņemšanas brīdi sastāda 0.00 euro,

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/pielikums_lem.nr.246.pdf
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lietotājs: Cēsu novada pašvaldības policija.
 Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro daļu, 9.panta trešo daļu, 11.panta otro daļu un 16.panta
pirmo un otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām pašvaldības
iestādēm par Transportlīdzekļa nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai un ievērojot Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas 27.09.2017. priekšlikumu (protokols Nr.14), Cēsu novada dome ar 10 balsīm par
(E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot atsavināšanai pašvaldības policijas automašīnu Renault Trafic, kravas furgons, valsts reģistrācijas
numurs EN 6180, identifikācijas Nr. VF1FLABA52V141645, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
2.      Apstiprināt Transportlīdzekļa izsoles sākumcenu: 2440.00 EUR ( divi tūkstoši četri simti četrdesmit euro, 00
centi), t.sk., PVN.
            3.   Apstiprināt Transportlīdzekļa izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
4.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
Pielikums
 
AUTOMOBIĻA RENAULT TRAFIC izsoles noteikumi    
 
1. vispārīgie noteikumi
 
1.1. Automobīlis: Renault Trafic, kravas furgons, valsts reģistrācijas numurs EN 6180, turpmāk – Transportlīdzeklis, 
izsoles noteikumi, turpmāk – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Transportlīdzekļa izsole atbilstoši Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2.  Transportlīdzekļu atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3. Izsoli organizē Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
1.4. Transportlīdzekļa izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.,
- 2017. gada 2. novembrī, plkst. 15:00;
1.5. Transportlīdzekļa izsoles sākumcena tiek noteikta: 2440.00 EUR ( divi tūkstoši četri simti četrdesmit euro, 00 centi),
t.sk., PVN.
1.6.Izsoles solis – 20.00 EUR (divdesmit euro, 00 centi).
1.7.Nodrošinājuma nauda – 10% no Transportlīdzekļa sākumcenas, t.i., 244.00 EUR (divi simti četrdesmit  četri euro,
00centi).
1.8. Nodrošinājuma nauda ieskaitāma  Cēsu novada pašvaldības kontā -  Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr.
90000031048, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi „Nodrošinājuma
nauda Renault Trafic izsolei”.
1.10. Sludinājums par Transportlīdzekļa izsoli publicējams, laikrakstā „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
1.11.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      TRANSPORTLĪDZEKĻa raksturojums
2.1. Transportlīdzeklis :
2.1.1.marka, modelis: Renault Trafic, kravas furgons, valsts reģistrācijas numurs EN 6180,  identifikācijas Nr.:
VF1FLABA52V141645, motora tilpums: 1.9 L, motora jauda: 60KW, degviela: dīzeļdegviela, riteņu piedziņa: 4x2, 1.
reģistrācija: 10.09.2002., krāsa: balta, odometra rādījums: 394073km, sēdvietu skaits: 6, tehniskā apskate: nav;
Komplektācija: stūres pastiprinātājs, manuālā 5 pārnesumu kārba, manuāli regulējama stūre, auduma apdares salons,  1
drošības gaisa spilvens, ABS, centrālā atslēga, audioaparatūra AM/FM;
2.1.2.Transportlīdzeklis ir Cēsu novada pašvaldības īpašumā, saskaņā ar transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību Nr. AF
2289850;
2.1.3.Transportlīdzeklim netiek noteikts garantijas termiņš ;
2.1.4.Transportlīdzekļa pārreģistrācijas un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs ;

http://www.cesis.lv
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2.1.5.Transportlīdzekli var apskatīt, iepriekš sazvanot Pašvaldības policijas dežurantu, telefons 64122735.
 
3. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1.      Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Transportlīdzekli un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. 3.2.      Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2017.gada 1. novembrim
plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.kabinetā (tālr. 26104449, Komisijas
sekretārs) jāreģistrējas un jāiesniedz šādi dokumenti:  3.2.1.      juridiskai personai:
3.2.1.1. pārstāvja pilnvara (oriģināls) vai cits dokuments, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu;
3.2.1.2. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz juridisko personu nav pasludināts maksātnespējas process,
nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu
vai darbības izbeigšanu;
3.2.1.3. statūtu noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.4. informācija par nodrošinājuma naudas iemaksu.
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.2.2.      Fiziskai personai:
3.2.2.1.uzrāda personas apliecinošu dokumentu – pasi;
3.2.2.2.      rakstisks apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process;
3.2.2.3.      informācija par nodrošinājuma naudas samaksu.
3.3.      Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku
reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas
adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta
apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4.      Persona netiek reģistrēta, ja:
3.4.1.      nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2.      vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3.      ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta.
4.      IZSOLES PROCESS
 
4.1.      Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem
un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
4.2.      Izsole var notikt arī tad, ja uz Transportlīdzekli reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3.      Ja noteiktajā laikā uz Transportlīdzekli ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens
dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo
vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
4.3.1.      sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
4.3.2.      noteikt, ka izsole nenotiek.
4.4.      Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma
nauda netiek atmaksāta.
4.5.      Ja Komisija pieņem Noteikumu 4.3.1.punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt
Transportlīdzekļa pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas
neapstiprina gatavību iegādāties Transportlīdzekli par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.      Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ
nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
4.7.      Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un
piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
4.8.      Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
4.9.      Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.10.  Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka
reģistrācijas numuram.
4.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus,   apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.12.  Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
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darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.13.  Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.14.  Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
4.15.  Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Transportlīdzekli, paziņo sākumcenu, kā arī izsoles soli – summu
par kādu sākumcena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.16.  Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.17.  Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
4.18.  Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Transportlīdzekļa sākumcenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.19.  Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo
solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena
Transportlīdzeklis ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena
tiek ierakstīti protokolā.
4.20.  Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Transportlīdzekļa tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
ka viņš palielina solīto Transportlīdzekļa cenu par noteikto izsoles soli.
4.21.   Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu
ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. dalībnieki velk lozes
atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.22.  Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.23.  Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai
savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.24.  Izsoles dalībnieks, kurš Transportlīdzekli nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un
neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā Transportlīdzekļa. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no
dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši
vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks,
komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 4.3. un 4.5.punktiem.
4.25.  Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Transportlīdzekli, saņem izziņu par izsolē
iegūto Transportlīdzekli. Izziņā norādīta nosolītā Transportlīdzekļa cena un samaksas kārtība.
4.26.  Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Transportlīdzekli, atmaksā nodrošinājuma naudu piecu darba dienu laikā.
5.      Samaksas kārtība
 
5.1.      Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, t.sk., PVN 21%, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu,
jāsamaksā par nosolīto Transportlīdzekli līdz 2017. gada 17. novembrim ieskaitot;
5.2.       Ja nosolītājs līdz 2017.gada 17. novembrim nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt
lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Transportlīdzekli un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles
dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Transportlīdzekli
pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu
nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Transportlīdzekļa pirkšanu par paša nosolīto
augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas
piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums
Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta;
5.3.      Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Transportlīdzekli, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta
pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un
Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
6.      Nenotikusi izsole
 
6.1.      Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1.      noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
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6.1.2.      sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3.      noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 
7.      Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
 
7.1.      Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome nākošajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un
attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas;
7.2.      Pirkuma līgumu paraksta trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 
8.      Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
 
8.1.      Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 dienu
laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas;
8.2.      Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie termiņi.
 
 

Lēmums Nr. 248 Par noteikumu ‘’Grozījumi Darba samaksas noteikumos’’
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu atlīdzības likuma 3. panta 6.3 daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. apakšpunktu un ievērojot Cēsu novada domes 2013.gada 18.jūlija saistošo
noteikumu Nr. 18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” 21.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas
28.09.2017.atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome ar 10 balsīm par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, I.Laiviņš,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt noteikumus „Grozījumi Darba samaksas noteikumos” saskaņā ar pielikumu.
 
 
 
 PIELIKUMS
NOTEIKUMI
Cēsīs
2017.gada 5.oktobrī                                                            
                                        Nr. 38
 
Grozījumi Darba samaksas noteikumos
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.apakšpunktu
 
Izdarīt ar Cēsu novada domes 2009.gada 1.jūlija lēmumu Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” (prot.
Nr.2, 11. punkts) apstiprinātajos Darba samaksas noteikumos, turpmāk- noteikumi, šādus grozījumus:
 
1.      Izteikt noteikumu 9.1. un 9.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’9.1. Šo noteikumu izpratnē pieaicinātais speciālists ir amatpersona vai speciālists, kurš Cēsu novada pašvaldībā netiek
nodarbināts pastāvīgi, bet tiek iecelts vai ievēlēts amatā (piemēram, komisijās, konsultatīvajās padomēs, darba grupās)
konkrētu pienākumu pildīšanai un par šo pienākumu pildīšanu nestājas darba tiesiskajās attiecībās. Šo noteikumu
izpratnē pieaicinātais speciālists nav Cēsu novada domes deputāts un tās publiskas personas institūcijas amatpersona vai
darbinieks, kuras dalību attiecīgajā komisijā nosaka likums vai Ministru kabineta noteikumi.
9.2. Atlīdzība nosakāma un izmaksājama pieaicinātajam speciālistam, kurš ieņem amatu:
9.2.1. Cēsu novada Bāriņtiesā,  
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9.2.2. domes pastāvīgajā komisijā un veic komisijas priekšsēdētāja pienākumus.
Uzskaiti par nostrādāto laiku Bāriņtiesā un komisijā veic to sekretāri, par ko informāciju iesniedz Finanšu nodaļai ne vēlāk
kā līdz nākamā mēneša 1.datumam. Finanšu nodaļa ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 8.datumam aprēķina un izmaksā
atalgojumu par darbu Bāriņtiesā un komisijā iepriekšējā mēnesī.’’
2.      Papildināt noteikumus ar 9.2.1 un 9.2.2 apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’9.2.1 Atlīdzību Cēsu novada Bāriņtiesā nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumam un domes lēmumam.
9.2.2 Noteikumu 9.2.2.apakšpunktā minētajam pieaicinātajam speciālistam stundas tarifa likmi noteikt ar domes
priekšsēdētāja rīkojumu. Atalgojumu maksā proporcionāli nostrādātajam laikam mēnesī, bet ne vairāk kā par 20 stundām
mēnesī. Nostrādāto laiku uzskaita par laiku, ko komisijas priekšsēdētājs velta iepazīstoties ar komisijas materiāliem un par
darbu komisijā. Atalgojums aprēķināms un izmaksājams arī komisijas  priekšsēdētāja vietniekam, ja tas ir pieaicinātais
speciālists, par laika periodu, kad tas veic komisijas priekšsēdētaja pienākumus tā prombūtnes laikā.’’
3.      Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.novembrī.
 

Lēmums Nr. 249 Par projekta iesnieguma „Jaunaudžu retināšana Cēsu novada
pašvaldības īpašumos “Rāmuļu grantsbedres” un “Vanadziņi” iesniegšanu LR
Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumiem
Nr.598 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”, pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un
mežu dzīvotspējas uzlabošanā” apakšpasākuma “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības
uzlabošana”, Ministru kabineta 04.08.2015. noteikumiem Nr. 455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un
Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”” un
izsludināto atklāto projekta iesniegumu konkursu pretendēšanai uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) atlasi pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”, ir plānots iesniegt
projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā. Projekta pieteikumā ir paredzēts sakopt meža jaunaudzes Cēsu novada
pašvaldības īpašumos: „Rāmuļu grantsbedres” (kadastra nr. 4290 007 0114) 0,8 ha platībā un  “Vanadziņi” (kadastra nr.
4290 009 0092) 3,1 ha platībā. Pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.09.2017. (prot. Nr.12) atzinumu,
Cēsu novada dome ar 10 balsīm par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atbalstīt projekta realizāciju „Jaunaudžu retināšana Cēsu novada pašvaldības īpašumos “Rāmuļu grantsbedres”
un  “Vanadziņi””.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai no 2018.
gada pašvaldības budžeta līdzekļiem jaunaudžu kopšanai EUR 1716.00 (viens tūkstotis septiņi simti sešpadsmit eiro 00
centi), līdzfinansējumu 30% 514,80 EUR ( pieci simti četrpadsmit eiro 80 centi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem
2018.gadā.
3.      Projekta atbalsta gadījumā Attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu nodaļā projekta ieviešanas
(ieņēmumu) un izdevumu tāmi.
4.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 250 Par debitoru parāda dzēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
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„CORNELIUS” projekts

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu Profesionālās vidusskolas bilancē uzskaitītā aktīva parāda no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „CORNELIUS”
piedziņa ilgstoši nav bijusi iespējama. Pamatojoties uz Valsts ieņēmuma dienesta 17.03.2015 lēmumu Nr. 8.72.2/L -12494
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „CORNELIUS” (reģ.Nr.40003964603) izbeigta saimnieciskā darbība, no
Komercreģistra izslēgta 13.01.2017, tādējādi bilancē uzskaitīto aktīvu parāds ir uzskatāms par objektīvi neatgūstamu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, Cēsu novada pašvaldības 02.01.2017. gada rīkojumu Nr.1-14/1 „Par
grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4.pielikuma „Debitoru uzskaite” 4.14.6.apakšpunktu,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.09.2017. (protokols Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome ar 10 balsīm
par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „CORNELIUS”, reģ.Nr.40003964603 debitoru parādu EUR 217.47 (divi
simti septiņpadsmit euro 47 centi) un uzkrājumu parādu EUR 173.97(viens simts septiņdesmit trīs euro 97 centi)  par
telpu īri.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.
 
 

Lēmums Nr. 251 Par debitoru parāda dzēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„B-TEHNO”  

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu Profesionālās vidusskolas bilancē uzskaitītā aktīva parāda no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „B-TEHNO”
piedziņa ilgstoši nav bijusi iespējama. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „B-TEHNO” (reģ.Nr.40003884187) no
Komercreģistra izslēgta 15.09.2017, tādējādi bilancē uzskaitīto aktīvu parāds ir uzskatāms par objektīvi neatgūstamu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, Cēsu novada pašvaldības 02.01.2017. gada rīkojumu Nr.1-14/1 „Par
grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4.pielikuma „Debitoru uzskaite” 4.14.6.apakšpunktu,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.09.2017. (protokols Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome ar 10 balsīm
par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „B-TEHNO”, reģ.Nr.40003884187 debitoru parādu EUR 162.21 (viens
simts sešdesmit divi euro 21centi) un uzkrājumu parādu EUR 129.77( viens simts divdesmit deviņi euro 21 centi) par telpu
īri.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.
 

Lēmums Nr. 252 Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA Rajos

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā esošo informāciju par to, ka SIA „Rajos”, reģistrācijas
Nr.50003650301, izslēgts no komercreģistra 01.06.2016., 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada pašvaldības 02.01.2017. rīkojuma Nr.1-14/1 „Par
grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 4.14. apakšpunktu ,
SIA “Rajos” debitoru parāds un uzkrājumi ir uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 28.09.2017. (prot.Nr. 12) atzinumu, Cēsu novada dome ar 10 balsīm par (E.Geruļskis, J.Goba,
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G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1.      Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību” Rajos”, reģistrācijas Nr. 50003650301, debitoru parāds
234.77 EUR (divi simti trīsdesmit četri eiro un 77 centi) un uzkrājumus  187.82 EUR (viens simts astoņdesmit septiņi eiro
un 82 centi) par telpu nomu un  iekļaut 2017. gada izdevumos.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.
 

Lēmums Nr. 253 Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA OP 2

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā esošo informāciju par to, ka SIA „OP 2”, reģistrācijas
Nr.44103042598, izslēgts no komercreģistra 03.03.2016., 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada pašvaldības 02.01.2017. rīkojuma Nr.1-14/1 „Par
grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „Debitoru uzskaite” 4.14. apakšpunktu,
SIA “OP 2” debitoru parāds un uzkrājumi ir uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 28.09.2017. (prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome ar 10 balsīm par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs,
I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”OP 2”, reģistrācijas Nr. 44103042598, debitoru parāds
42.12 EUR (četrdesmit divi eiro un 12 centi) un uzkrājumus  33.70 EUR (trīsdesmit trīs eiro un 70 centi) par
administratīviem izdevumiem un  iekļaut 2017. gada izdevumos.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.
 

Lēmums Nr. 254 Par samaksātā avansa un uzkrājumu dzēšanu SIA Sivrita

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā esošo informāciju par to, ka SIA „Sivrita”, reģistrācijas
Nr.40003862315, izslēgts no komercreģistra 03.07.2017., 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada pašvaldības 02.01.2017. rīkojuma Nr.1-14/1 „Par
grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 4.14. apakšpunktu ,
SIA “Sivrita” samaksātais avanss un uzkrājumi ir norakstāmi, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.09.2017.
(prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome ar 10 balsīm par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs,
A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Sivrita”, reģistrācijas Nr.40003862315, avansu 285.43 EUR
(divi simti astoņdesmit pieci eiro un 43 centi) un uzkrājumus  228.34 EUR (divi simti divdesmit astoņi eiro un 34 centi)
par projekta izstrādāšanu un  iekļaut 2017. gada izdevumos.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.

Lēmums Nr. 255 Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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Lēmums Nr. 256 Par zembilances parāda dzēšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 257 Par avansa maksājumu dzēšanu SIA Baustelle maschine

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā esošo informāciju par to, ka SIA „Baustelle maschine”, reģistrācijas
Nr.44103039579, vēsturiskais nosaukums SIA “Atauto” izslēgts no komercreģistra 26.01.2015. un ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 28.09.2017. (prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome ar 10 balsīm par (E.Geruļskis, J.Goba,
G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1.      Dzēst likvidētās SIA ”Baustelle maschine”, reģistrācijas Nr.44103039579 avansa maksājumu 3.84 EUR (trīs eiro
un 84 centi) par komunālajiem pakalpojumiem un iekļaut 2017. gada ieņēmumos.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.
 

Lēmums Nr. 258 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 “KOLĀŽA” nesniedz gada
pārskatus jau no 2007.gada, saimnieciskā darbība netiek veikta, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KOLĀŽA” 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 047.01.2016. rīkojuma Nr.1-14/2 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības
apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 4.14.7. apakšpunktu, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KOLĀŽA”
debitoru parādi un uzkrājumi ir uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
28.09.2017. (prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome ar 10 balsīm par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, I.Laiviņš,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere, J.Žagars), 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 “KOLĀŽA” 1526,01 EUR (viens tūkstotis pieci simti divdesmit seši eiro un viens eiro cents) apmērā.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 259 Par Cēsu novada domes 2017.gada 5.oktobra saistošo
noteikumu Nr.23 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās
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vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura
darbojas Cēsu novada teritorijā” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma
17.panta pirmo daļu un trešās daļas 5.punktu, Cēsu novada pašvaldības Izglītības stratēģiju (apstiprināta ar Cēsu novada
domes 2015.gada 29.oktobra lēmumu Nr.251 ,,Par Cēsu novada pašvaldības Izglītības stratēģijas apstiprināšanu” (prot.
Nr.15, 5.p.)), ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta  komitejas 21.09.2017.  atzinumu (prot.Nr.11) un
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.09.2017. atzinumu (prot.Nr.12), lai pašvaldība nodrošinātu izglītības
pakalpojumu daudzveidību vispārējā izglītībā, Cēsu novada dome ar 8 balsīm par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – 2 (J.Goba, M.Sestulis), atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2017.gada 5.oktobra saistošos noteikumus Nr.23 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība
sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada
teritorijā” saskaņā ar pielikumu.
   
Pielikums
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2017.gada
5.oktobrī                                                                      
                   Nr.23
 
Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā
 
Izdoti saskaņā ar likuma
,,Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu, 43.panta 3.daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 5.punktu
 
I.                    Vispārīgais jautājums
 
1.             Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība (turpmāk -
pašvaldība) sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas (turpmāk – līdzfinansējums) privātajai izglītības
iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā.
 
II.                  Līdzfinansējuma apmērs un piešķiršanas nosacījumi
 
2.             Līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamam mēnesī tiek noteikts ar pašvaldības domes lēmumu
katru budžeta gadu atbilstoši vidējām izmaksām pašvaldības skolās.
3.             Ja vispārējās izglītības pakalpojuma izmaksas privātajā izglītības iestādē ir mazākas nekā
līdzfinansējums, pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu apmērā, kas atbilst vispārējas izglītības pakalpojuma izmaksām
privātajā izglītības iestādē.
4.             Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi:
4.1.            privātā izglītības iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā;
4.2.            privātā izglītības iestāde darbojas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
4.3.      privātā izglītības iestāde īsteno licencētu vispārējās izglītības izglītības programmu;
4.4.      privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums ar pašvaldību par līdzfinansējuma piešķiršanu attiecīgā
izglītojamā vispārējās izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē un iesniegta izmaksu tāme;
4.5.      privātā izglītības iestāde nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē;
4.6.      izglītojamā un vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā
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teritorijā;
4.7.      izglītojamais ir reģistrēts vispārējās izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē;
4.8.      izglītojamā likumiskajam pārstāvim un privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums par vispārējās izglītības
programmas apgūšanu.
5.             Līdzfinansējums tiek piešķirts, ja privātā izglītības iestāde samazina izglītojamā likumiskā pārstāvja
maksu par vispārējās izglītības programmas īstenošanu tādā apmērā, kas atbilst izmaksātajam līdzfinansējuma apmēram.
6.             Līdzfinansējums nav paredzēts izglītojamā ēdināšanas izdevumu segšanai.
 
III.                Līdzfinansējuma izmaksas un pārtraukšanas kārtība
7.             Pašvaldība un privātā izglītības iestāde slēdz līgumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu.
8.             Lai pamatotu līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, privātā izglītības iestāde,
slēdzot līgumu ar pašvaldību, pievieno izmaksu tāmi atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc
naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna privātā izglītības iestāde, atbilstoši
apstiprinātai plānoto izdevumu tāmei. Tāme tiek sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko
klasifikāciju.
9.             Privātā izglītības iestāde līdz katra mēneša piektajam datumam iesniedz pieprasījumu
līdzfinansējuma saņemšanai (pielikums) un rēķinu līdzfinansējuma saņemšanai pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas
centrā vai nosūta to pašvaldībai pa pastu vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi dome@cesis.lv atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
10.         Pašvaldības Izglītības nodaļas atbildīgais darbinieks pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību
noteikumos noteiktajām līdzfinansējuma saņemšanas prasībām un iesniedz rēķinu samaksai pašvaldības Finanšu nodaļā.
11.         Pašvaldībai ir tiesības veikt pārbaudi privātajā izglītības iestādē par līdzfinansējuma izlietošanu atbilstoši
noteikumos paredzētajiem noteikumiem un pieprasīt informāciju par izglītojamo apmeklējuma uzskaiti.
12.         Pašvaldības Finanšu nodaļa saskaņā ar rēķinu veic norēķinus ar privāto izglītības iestādi 10 darbdienu
laikā pēc rēķina saņemšanas, naudas līdzekļus ieskaitot privātās izglītības iestādes kontā kredītiestādē.
13.         Pašvaldība pārtrauc līdzfinansējuma izmaksu, ja:
13.1.        izglītojamā vai vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vairs nav deklarēta pašvaldības
administratīvajā teritorijā;
13.2.        privātā izglītības iestāde beigusi darboties pašvaldības administratīvajā teritorijā;  
13.3.        pašvaldība konstatē, ka piešķirtais līdzfinansējums netiek izmantots atbilstoši noteikumiem;
13.4.        izglītojamais Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē datu bāzē nav reģistrēts attiecīgajā
privātajā izglītības iestādē.
14.         Izglītības nodaļas atbildīgais speciālists paziņo privātajai izglītības iestādei par līdzfinansējuma
pārtraukšanu konkrētajam izglītojamam.
15.         Ja līdzfinansējuma pārmaksa ir izveidojusies privātās izglītības iestādes vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai
nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz līdzfinansējumu, privātā izglītības iestāde
mēneša laikā pēc tam, kad nosūtīts pašvaldības rakstiskais paziņojums, pārmaksātos līdzekļus ieskaita pašvaldības kontā,
kas norādīts rakstiskajā paziņojumā.
IV.               Noslēguma jautājums.
16.  Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2018.gad 1.janvāri.
   

 

 

     

 Pielikums
Cēsu novada domes 2017.gada 5.oktobra
sēdes saistošajiem noteikumiem Nr.23
 

 Privātās izglītības iestādes pieprasījums līdzfinansējuma saņemšanai  
   par laika posmu no 20.gada _ līdz 20.gada   
           
 Privātās izglītības iestādes nosaukums _  
 

Juridiskā adrese  _  
 Reģistrācijas

numurs  _  
Banka    _  
Kods    _  
Konts    _  
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Nr.p.k. Vārds Uzvārds Personas kods Deklarētā adrese Pašvaldības
izmaksājamais
līdzfinansējums
mēnesī (euro

      
      
      
Datums _   
     
Sagatavotājs:  
                (amats, vārds, uzvārds, paraksts)   
     
Iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona:
                           (amats, vārds, uzvārds, paraksts)

 
    Pielikums
 
 
 
Cēsu novada domes 2017.gada 5.oktobra saistošo noteikumu Nr.23
,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā” PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Īss Saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

Cēsu novada domes saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka
kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sedz
licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas (turpmāk –
līdzfinansējums) privātajai izglītības iestādei.
Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu, ja izglītojamais, kura dzīvesvieta
deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, apgūst vispārējās
izglītības programmu privātajā izglītības iestādē, kura darbojas Cēsu
novada teritorijā.
Noteikumi noteic pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšanas
kārtību, nosacījumus tā piešķiršanai, izmaksas kārtību un pārtraukšanas
noteikumus.

2. Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
pamatojums

 Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka
pašvaldībai kā viena no autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju
izglītību. Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 5.punkts nosaka, ka
pašvaldība uz savstarpēja līguma pamata var piedalīties privāto
izglītības iestāžu finansēšanā. Pašvaldības atbalsts nodrošinās izglītības
pakalpojumu daudzveidību vispārējā izglītībā, dodot iespēju izglītojamā
vecākam izvēlēties bērnam atbilstošu izglītības programmu.

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

 
Saistošie noteikumi palielinās pašvaldības izdevumus, 2018.gadā
budžetā tas sastādīs apmēram 26 000.00 EUR
 

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

 
 
Nav

5.  Informācija par
administratīvajām
procedūrām 

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un administratīvajām
procedūrām.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
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Lēmums Nr. 260 Par Cēsu internātpamatskolas-attīstības centra maksas
pakalpojumu apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz Izglītības likuma 59.panta 4.punkta 2.apakšpunktu un 03.08.2017. Cēsu
internātpamatskolas - attīstības centra Nolikuma Nr.31, 92.punktu, ievērojot Cēsu internātpamatskolas - attīstības centra
direktora  Z.Ozola  18.09.2017. iesniegumu Nr.1-12/251, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 21.09.2017. atzinumam (prot.Nr.11) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.09.2017. atzinumam
(prot.Nr.12), Cēsu novada dome ar 10 balsīm par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.        Apstiprināt Cēsu internātpamatskolā-attīstības centrā šādus maksas pakalpojumus:
1.1.Montesori speciālista nodarbība bērniem 1 (vienu) akadēmisko stundu – 7,25 EUR;
1.2. Speciālā pedagoga nodarbība bērniem 1 (vienu) akadēmisko stundu – 8,36 EUR.
2.        Lēmums stājas spēkā ar 01.10.2017.
3.        Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu internātpamatskolas-attīstības centra direktoram.
 

Lēmums Nr. 261 Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu novadā
2017./2018. gada apkures sezonā apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta pirmo daļu un Cēsu novada domes
08.10.2015. Saistošo noteikumu Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” 9. punktu, ievērojot Cēsu novada
domes Sociālo un veselības jautājumu  komitejas 21.09.2017. atzinumu (protokols Nr.8) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 28.09.2017. atzinumu (protokols Nr.12), Cēsu novada dome ar 10 balsīm par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs,
I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai
dzīvokļiem ar centralizēto apkuri jeb siltumpiegādi Cēsu novadā 2017./2018. gada apkures sezonā saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 
Īres/ apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem normatīvi dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai dzīvokļiem ar
centralizēto apkuri jeb siltumpiegādi Cēsu novadā 2017./2018. gada apkures sezonā
 
1.      Aprēķinot dzīvokļa pabalstu ģimenei (mājsaimniecībai), kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu apkuri
jeb siltumpiegādi, 2017./2018. gada apkures sezonā piemērojami šādi īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par
komunālajiem pakalpojumiem normatīvi:
1.1. Vienas personas mājsaimniecībai - 108,57 euro mēnesī;
1.2. Divu personu mājsaimniecībai – 123,84 euro mēnesī;
1.3. Trīs personu mājsaimniecībai – 167,61 euro mēnesī;
1.4. Četru personu mājsaimniecībai – 192,40 euro mēnesī;
1.5. Piecu un vairāk personu mājsaimniecībai – 205,42 euro mēnesī;
1.6. vienatnē dzīvojošas pensijas vecuma personas vai personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti mājsaimniecībai –113,57 euro
mēnesī.
 
2.      Ja rēķinā par dzīvojamās telpas īres/apsaimniekošanas maksu un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem
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maksājumiem attiecīgā mēneša aprēķinātā summa ir zemāka par normatīvu, aprēķinot dzīvokļa pabalstu, rēķinā
norādītajai summai līdz normatīva līmenim pieskaita mēneša maksājumu par faktiski patērēto elektroenerģiju dzīvojamā
telpā atbilstoši valstī noteiktajam atbalsta programmas trūcīgām, maznodrošinātām personām un personām ar 1.grupas
invaliditāti tarifam, bet ne vairāk kā par 50 kWh pirmajai personai, 30 kWh katrai nākamajai personai un 150 kWh mēnesī
5 personu vai lielākai mājsaimniecībai.
 
 

Lēmums Nr. 262 Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu olimpiskais
centrs” kapitāla daļu pārdošanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” (turpmāk - Sabiedrība), reģ.nr. 44103026682 dalībnieki ir Priekuļu novada pašvaldība,
biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”, reģ.nr. 50008022421, un Cēsu novada pašvaldība. Sabiedrības kopējais daļu skaits
ir 71142 daļas, kas procentuālās attiecībās sadalās šādi: Priekuļu novada pašvaldībai pieder 40% daļu (28457 daļas)
biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” 40% daļu (28457daļas), Cēsu novada pašvaldībai 20% daļu (14228 daļas).
Savukārt, kopējais Dalībnieku finansiālais nodrošinājums Cēsu Olimpiskā centra bāzes darbības nodrošināšanai ir 47 000
EUR, no kuriem 59% sedz Priekuļu novada pašvaldība, 11% biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” un 30% sedz Cēsu
novada pašvaldība. Lai nodrošinātu mērķtiecīgu Cēsu Olimpiskā centra attīstību, uzlabotu sporta infrastruktūru,
izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus, kā arī palielinātu uzturēšanas finansējumu, kuru izlietotu pēc iepriekš
izstrādātas un apstiprinātas Sabiedrības attīstības stratēģijas, Cēsu novada pašvaldība ar 2017.gada  23.janvārī izsūtītu
vēstuli Nr. 6/377 izteica priekšlikumu biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” nodot Cēsu novada pašvaldībai bez
atlīdzības 35% daļu un mainīt Sabiedrības Dalībnieku sastāvu: 40% Priekuļu novada pašvaldībai, 5% biedrībai “Latvijas
Olimpiskā komiteja” un 55% Cēsu novada pašvaldībai. Ņemot vērā, ka uz izteikto priekšlikumu netika saņemta atbilde no
Dalībniekiem, Cēsu novada domē tika izskatīts informatīvs jautājums par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” turpmākās
darbības nodrošināšanu, attīstības iespējām un sadarbību starp Dalībniekiem. SIA “Cēsu olimpiskais centrs” 2017.gada
13.septembrī sasauca dalībnieku sapulci un dalībnieki vienojās, lai SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” strādātu ar sasniegumiem
un sasniegtu augstu attīstības līmeni, ir nepieciešams izstrādāt Sabiedrības un sporta bāzes attīstības stratēģiju,
nepieciešams veikt ieguldījumus infrastruktūras attīstībā un nodrošināt nepārtrauktu darbību, tomēr līdz šim  
Dalībnieki nav definējuši no savas puses nepieciešamos darbības mērķus, uzdevumus un stratēģiju. Uzskatām, ka
Sabiedrības attīstību daudz efektīvāk spēs nodrošināt nevis vairāki Dalībnieki ar dažādu daļu sadalījumu, bet gan
Dalībnieks, kura daļu apmērs pārsniedz 50%. Tas nodrošinās ātrāku lēmumu pieņemšanu, ilgtermiņa ieguldījumu veikšanu
un bāzes attīstību pēc pašu noteiktiem mērķiem un uzdevumiem. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 138.punktu pantu, ievērojot Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 21.09.2017. (prot.Nr.11) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
28.09.2017. (prot.Nr.12) atzinumu, ņemot vērā augstāk minēto, Cēsu novada dome ar 9 balsīm par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – 1 (J.Goba),
atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izbeigt līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Cēsu olimpiskais centrs” (reģistrācijas Nr. 44103026682,
juridiskā adrese – Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101).
2.      Pārdot Cēsu novada pašvaldībai piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu olimpiskais centrs”
(reģistrācijas Nr. 44103026682, juridiskā adrese – Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) 14228 (četrpadsmit
tūkstoši divi simti divdesmit astoņas) kapitāla daļas.
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības kā kapitāldaļu turētāja pārstāvja atbildīgajam darbiniekam izstrādāt Cēsu
novada pašvaldībai piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu olimpiskais centrs” kapitāla daļu pārdošanas
noteikumu projektu un iesniegt to apstiprināšanai domē.
4.      Noteikt kapitāla daļu pārdošanas sākotnējo vērtību, saskaņā ar  Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 140.panta pirmās daļas 1.punktu, piemērojot kapitāla daļu vērtēšanai pašu kapitāla
metodi (saskaņā ar revidēto gada pārskatu).
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 263 Par finansiālu atbalstu Koka restaurāciju darbnīcu organizēšanai

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
           
Izskatot iedzīvotāju grupas, biedrības “Cēsu mantojums” dibinātāju, iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt Koka
restaurācijas darbnīcu un diskusiju cikla norisi un ņemot vērā Cēsu novada attīstības programmā izvirzīto stratēģisko
mērķi “Saglabāta un attīstīta unikāla kultūrvide, pilsētvide un dabas vide”, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 21.09.2017. atzinumu
(prot.Nr.8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.09.2017.atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome ar 9 balsīm par
(E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, (D.Trapenciere nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
 
1.        Atbalstīt biedrības “Cēsu mantojums” iniciatīvu, piešķirot no Attīstības nodaļas izmaksu pozīcijas –
finansējumu līdz 1350,00  EUR (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit euro).
2.        Lēmuma izpildi veikt Attīstības nodaļai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 264 Par 2018.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
28.09.2017. (prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome ar 10 balsīm par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, D.Trapenciere,
I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžeta prioritātes:
1.1. Iedzīvotāju skaita saglabāšana un palielināšana, ekonomiskās aktivitātes, veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšana,
pilnveidojot un uzlabojot publisko infrastruktūru novadā.
1.2. Dzīvojamā fonda attīstības veicināšana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.
1.3. Izglītības kvalitātes uzturēšana, pārejot uz kompetencēm balstītu saturu.
1.4. Dalība Latvijas 100-gades svinību valsts kopprojektos un Latvijas 100-gades pasākumu organizēšana novadā.
2.   Pamatbudžeta bāzes izdevumu – iestāžu (pasākumu) kontrolskaitļu noteikšanai
      2018.gadam  apstiprināt:
      2.1. Prognozējamo šī gada inflācijas procentu 2,8% apmērā.
2.2. Koeficientu 1,0 no šī gada apstiprinātajiem uzturēšanas izdevumiem pēc stāvokļa uz 1.septembri. 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. 265 Par aizņēmumu projekta  „Līvu sākumskolas centrālapkures
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izbūve”  realizācijai

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai nodrošinātu skolēnu veselībai un higiēnas prasībām atbilstošus mācību apstākļus, ir izstrādāts būvprojekts “Līvu
sākumskolas siltumapgādes sistēmas izbūve “Līvu skola”, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov (konteiners ar katlu iekārtām
kurināšanai ar granulām un nepieciešamo apsaisti) nodrošināšanai”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu , likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 22., 24.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma “ Par valsts budžetu
2017.gadam” 14.panta otrās daļas 1.punktu, ievērojot Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.09.2017.
(prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome ar 10 balsīm par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, D.Trapenciere, I.Laiviņš,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 135 000 EUR ( Viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši euro un 0 centi) ar Valsts1.
kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada projekta „ Līvu pamatskolas centrālapkures
izbūve” realizācijai.
Aizņēmumu izsniegt 2017.gadā pēc pieprasījuma.2.
Kredīta atmaksas periodu noteikt 10 (desmit) gadus.3.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2018.gada jūnijā.4.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.5.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.6.

 
 

Lēmums Nr. 266 Par Administratīvās komisijas sastāvu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmumu Nr. 167 “Par Administratīvo komisiju”, sakarā ar personālsastāva
izmaiņām Cēsu novada Pašvaldības policijā un amata pienākumiem un kompetenci, pamatojoties uz Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 28.09.2017. atzinumu ( prot. Nr. 12), Cēsu novada dome ar 9 balsīm par (E.Geruļskis,  G.Grosbergs,
D.Trapenciere, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, J.Žagars), pret – nav, atturas – 1 (J.Goba),
nolemj:
 
1.      Izslēgt no komisijas sastāva un sekretāra pienākumu pildīšanas J.MIRANOVIČU.
2.      Iekļaut komisijas sastāvā J.GOBU, Cēsu novada domes deputātu.
3.      Iekļaut komisijas sastāvā I.RUDZĪTI, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieci.
4.      Apstiprināt par komisijas sekretāri I.RUDZĪTI, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieci.
5.      Atļaut J.Gobam (Cēsu novada domes deputātam) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
(Administratīvās komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
6.      Atļaut J.Gobam (Administratīvās komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu
novada domes deputāts), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
7.      Atļaut I.Rudzītei  (Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas loceklei) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Administratīvās komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
8.      Atļaut I.Rudzītei (Administratīvās komisijas locekle) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu
novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece, Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas locekle), jo
amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē
valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
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Lēmums Nr. 267 Par Administratīvās komisijas  Bērnu lietu apakškomisijas
sastāvu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmumu Nr. 166 “Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu
apakškomisiju”, sakarā ar personālsastāva izmaiņām Cēsu novada Pašvaldības policijā un amata pienākumiem un
kompetenci, pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.09.2017. atzinumu ( prot. Nr.12), Cēsu novada
dome ar 10 balsīm par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Goba, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Izslēgt no komisijas sekretāra pienākumu pildīšanas J.MIRANOVIČU.
2.      Apstiprināt par komisijas sekretāri I.RUDZĪTI, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieci.
3.      Atļaut I.Rudzītei (Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sekretāre) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Administratīvās komisijas locekle), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4.      Atļaut I.Rudzītei (Administratīvās komisijas locekle) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu
novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece, Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sekretāre), jo
amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē
valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 
 

Lēmums Nr. 268 Par piedalīšanos sabiedrības vadītāju konferencē “Celtspēja”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības mērķus novada attīstībā un jaunu uzdevumu darba organizācijas noteikšanā, lai
pilnveidotu cilvēku un procesu vadīšanas prasmes, gūtu radošus izaicinājumus, pamatojoties uz Ministru kabineta
12.10.2010. noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, pamatojoties uz Valsts
un pašvaldību amatpersonu institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 6.2 daļu, Ministru kabineta 12.10.2010.
noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.09.2017. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu
novada dome ar 9 balsīm par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Goba,
 M.Sestulis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, (J.Rozenbergs nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
 
1.        Nosūtīt Cēsu novada domes priekšsēdētāju J.Rozenbergu un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku
attīstības jautājumos M.Malcenieku piedalīties sabiedrības vadītāju konferencē “Celtspēja” ( Liepāja; Latvijas Republika),
19. - 20.10.2017.
2.        Uzdot Finanšu nodaļai (galv.grāmatv.S.Kūlītei) izmaksāt komandējuma dienas naudu  pilnā  apmērā un,
pamatojoties uz iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem attaisnojuma dokumentiem, kompensēt citus ar komandējumu
saistītos izdevumus (ja tādi radušies) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
3.        Ievērojot konferences organizatoru noteiktās  atlaides -  trijiem vienas organizācijas pārstāvjiem  dalība
konferencē ir bezmaksas -  noteikt,  ka J.Rozenbergam un M.Malceniekam  dalība konferencē ir bezmaksas.
4.        Cēsu novada domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā pašvaldības domes priekšsēdētāja pienākumus veic
Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece I.Suija - Markova.
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Lēmums Nr. 269 Projekta nosaukums ERASMUS+ programmas Pamatdarbības
Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekts  "Flying with the
wings of Mythology through time and space" ( Lidojums ar mitoloģijas spārniem
laikā un telpā)

  Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai veicinātu daudzveidīgu mācību prasmju apguvi , darbojoties stratēģisko skolu sadarbības projektu tīklā, uzlabotu
izglītojamo svešvalodas prasmes un veicinātu šo prasmju lietošanu mācību uzdevumu izpildē, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzija  valsts izglītības  aģentūras projektu konkursam Erasmus+ bija iesniegusi projektu  "Flying with the
wings of Mythology through time and space"   (Lidojums ar mitoloģijas spārniem laikā un telpā) (turpmāk – projekts).
Projekts konkursā guvis atbalstu. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, ievērojot  Izglītības
attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020., Cēsu novada integrētās attīstības programmu 2013. – 2019.gadam un atbilstoši
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.09.2017.(prot.Nr.12) atzinumam, Cēsu novada dome ar 10 balsīm par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, I.Laiviņš, A.Malkavs, J.Rozenbergs, A.Melbārdis, J.Goba,  M.Sestulis, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.     Noteikt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktori Daci Eglīti  kā projekta atbildīgo personu,
projekta realizācijas laikā no 2017.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam  
2.     Projekta īstenošanas laikā atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai no iestādes pamatbudžeta
līdzekļiem segt projekta "Flying with the wings of Mythology through time and space"  (Lidojums ar mitoloģijas spārniem
laikā un telpā) priekšfinansējumu daļu ne vairāk kā 25% apmērā no projekta maksimālā finansējuma  apmēra. Projekta
maksimālā summa: 21610 EUR (25% 5402,50 EUR).
3.     Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai finansējumu atmaksāt iestādes uzturēšanas izdevumos 5
(piecu) darba dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas.
4.     Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.
5.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 

Lēmums Nr. 270 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu
direktoru darba algas likmi kā skolotājam

  Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
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 28.09.2017. (prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu
novada dome ar 10 balsīm par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, I.Laiviņš, A.Malkavs, J.Rozenbergs, A.Melbārdis,
J.Goba,  M.Sestulis, J.Žagars), 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, ir  860,00 EUR.
2.      Noteikt, ka Cēsu Pilsētas vidusskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā
pamatizglītības skolotājam Cēsu Pilsētas vidusskolā, ir  815,00 EUR.
3.      Noteikt, ka Cēsu 2.pamatskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā pamatizglītības
skolotājam Cēsu 2.pamatskolā, ir  810,00 EUR.
4.      Noteikt, ka Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā
pamatizglītības skolotājam Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā, ir  800,00 EUR.
5.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 13.10.2016. lēmumu Nr.274 (prot.Nr.15,24.p.) “Par Cēsu novada
pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam”.
6.      Minētie lēmumi piemērojami iedalītā budžeta ietvaros ar 2017. gada 01. septembri.
7.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.
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Lēmums Nr. 271 Par amata vienības izveidošanu Cēsu pilsētas Sporta skolā

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, LR Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem
Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un noslēgto sadarbības līgumu ar Priekuļu novada pašvaldību par
Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas 30V 813001 Futbols  īstenošanu, Cēsu novada dome ar 10 balsīm par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, I.Laiviņš, A.Malkavs, J.Rozenbergs, A.Melbārdis, J.Goba,  M.Sestulis, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izveidot Cēsu pilsētas Sporta skolā no 01.09.- 31.12.2017. amata vienību „sporta treneris” 0,667 likmes.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 272 Par “Patapinājuma līguma Par nedzīvojamo telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā” Nr. 1/2015/1-1.27 izbeigšanu pirms termiņa

Ziņo: pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors Juris Markovs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 20.11.2014. sēdes lēmumu nr.437 “Par neapdzīvojamo telpu 1.stāvā, Baznīcas
laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā” (prot. Nr.16 13. punkts) starp pašvaldības aģentūru
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” kā Patapinājuma devēju un sabiedriskā labuma organizācijas biedrības “Forum of
Latvian Design” kā Patapinājuma ņēmēju, reģistrācijas numurs 40008203670, 2015.gada 8.janvārī noslēgts Patapinājuma
līgums nr.1/2015/1-1.27, turpmāk – Līgums, ar kuru Patapinājuma devējs nodeva un Patapinājuma ņēmējs pieņēma
bezatlīdzības lietošanā nedzīvojamās telpas 1.stāvā, Baznīcas laukums 1, Cēsīs, Cēsu novadā, ar kopējo platību 83,5 kv.m.
(kadastra apzīmējums 42010052004001) un līguma termiņu uz 10 (desmit) gadiem (līdz 2025.gada 7.janvārim).
Pašvaldības aģentūrā “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 2017.gada 29.septembrī saņemts sabiedriskā labuma
organizācijas biedrības “Forum of Latvian Design” iesniegums ar lūgumu ar 2017.gada 1.oktobri izbeigt 2015.gada
8.janvārī noslēgto Patapinājuma līgums nr.1/2015/1-1.27.
 Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Civillikuma
1511.pantu, Cēsu novada dome ar 10 balsīm par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, I.Laiviņš, A.Malkavs,
J.Rozenbergs, A.Melbārdis, J.Goba,  M.Sestulis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Ar 01.10.2017. izbeigt Patapinājuma līgumu nr.1/2015/1-1.27, kas noslēgts pamatojoties uz Cēsu novada
domes 20.11.2014. sēdes lēmumu nr.437, starp pašvaldības aģentūru “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” un sabiedriskā
labuma organizācijas biedrības “Forum of Latvian Design” kā Patapinājuma ņēmējs, reģistrācijas numurs 40008124402.
2.            Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 20.11.2014. sēdes lēmumu nr.437 “Par neapdzīvojamo
telpu 1.stāvā, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā”.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 273 Par  dalību ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu
audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Lai palielinātu kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai
darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksē, deleģēt Cēsu Profesionālo vidusskolu dalībai ESF projektā
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«Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr.
8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1., kas atbilst Cēsu novada pašvaldības izglītības stratēģijas 2015. – 2020.gadam rīcībai,
norosināt atbalstu darba vidē balstītu mācību un praksē balstītu mācību attīstībai”. Pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Cēsu novada dome ar 10 balsīm par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
D.Trapenciere, I.Laiviņš, A.Malkavs, J.Rozenbergs, A.Melbārdis, J.Goba,  M.Sestulis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.      Atbalstīt Cēsu Profesionālās vidusskolas dalību projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba
vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (turpmāk – projekts).
2.      Noteikt Cēsu Profesionālās vidusskolas direktoru Guntaru Zvejnieku (turpmāk – direktors) kā projekta
atbildīgo personu, projekta realizācijas laikā līdz 2023.gada 31.augustam.
3.      Atļaut direktoram slēgt līgumu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par projekta realizāciju .
4.      Uzdot direktoram, atbilstoši noslēgtajam līgumam , veikt visas nepieciešamās darbības, projekta realizācijas
laikā .
5.      Pēc projekta apstiprināšanas Cēsu Profesionālās vidusskolas direktoram iesniegt Finanšu nodaļā projekta
ieviešanas (ieņēmumu ) un izdevumu tāmi.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.  
 
 

Lēmums Nr. 274 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas dalību pārrobežu  projektā
“Darba vidē balstītas mācības Igaunija-Latvija”

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Lai apgūtu Igaunijas profesionālas izglītības sistēmas praktisko pieredzi darba vidē balstītu apmācību ieviešanā, kas
būtiski sekmētu nodarbinātību Cēsu novadā un Vidzemes reģionā kopumā, veicinātu Cēsu Profesionālās vidusskolas
(turpmāk – skolas) un Cēsu novada atpazīstamību, popularizējot skolā apgūstamās profesijas un uzņēmējdarbību,  kas
atbilst Cēsu novada pašvaldības Izglītības stratēģijas 2015. – 2020.gadam rīcībai, norosināt atbalstu darba vidē balstītu
mācību un praksē balstītu mācību attīstībai”. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Cēsu novada dome ar 10 balsīm par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, I.Laiviņš, A.Malkavs, J.Rozenbergs,
A.Melbārdis, J.Goba,  M.Sestulis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Atbalstīt Cēsu Profesionālās vidusskolas dalību pārrobežu projektā “Darba vidē balstītas mācības Igaunija-Latvija” (
turpmāk – projekts).
2.  Noteikt Cēsu Profesionālās vidusskolas direktoru Guntaru Zvejnieku (turpmāk – direktors) kā projekta atbildīgo
personu, projekta realizācijas laikā līdz 2020.gada 31.decembrim.
3. Atļaut direktoram slēgt līgumu par projekta realizāciju un  atbilstoši noslēgtajam līgumam, veikt visas nepieciešamās
darbības, projekta realizācijas laikā .
4. Pēc projekta apstiprināšanas direktoram iesniegt Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļā projekta ieviešanas
(ieņēmumu ) un izdevumu tāmi.
5. Projekta īstenošanas laikā skolai no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt projekta „ Darba vidē balstītas mācības
Igaunija-Latvija “ līdzfinansējuma daļu ne vairāk kā 15% apmērā no projekta maksimālā finansējuma  apmēra. Projekta
maksimālā summa ir 48517.50 EUR 15% ir 7277,63 EUR EUR).
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 275 Grozījumi Cēsu novada domes 03.03.2011. lēmumā Nr.117 „Par
Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisiju”

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21.panta pirmās daļas 24. punktu un 61.pantu,
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atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 21.09.2017. atzinumam (protokols Nr.9), Cēsu
novada dome ar 10 balsīm par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, I.Laiviņš, A.Malkavs, J.Rozenbergs, A.Melbārdis,
J.Goba,  M.Sestulis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Izdarīt Cēsu novada domes 03.03.2011. lēmumā Nr.117 „Par Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas
komisiju” šādus grozījumus:
1.1.                      izslēgt  no komisijas sastāva Māri NIKLASU;
1.2.                      iekļaut komisijas sastāvā Ditu TRAPENCIERI, Cēsu novada domes deputāti,
Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju;
 
2.      Apstiprināt par komisijas priekšsēdētāju Ingunu LIEPU, komisijas locekli, SIA „Cēsu klīnika” valdes
priekšsēdētāju.
 
3.      Atļaut Ditai TRAPENCIEREI ( Cēsu novada domes deputātei) savienot amatu ar citu amatu  (Cēsu novada
Sabiedrības veselības veicināšanas komisijas locekle), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 
 
 


	05.10.2017 Domes sēdes lēmumu saraksts

