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Lēmums Nr. 322 Par akta par autoceļu pieņemšanu ekspluatācijā apstrīdēšanas
iesniegumu

Ziņo: V.Tirzmalis, Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists
 
Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namāVoldemāra Baloža iela 13a, Valmiera, LV
– 4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu administratīvaisakts (lēmums) stājas spēkā ar
brīdi, kad paziņots adresātam. Administratīvo aktu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam. Ja pa pastu
sūtaadresātam nelabvēlīgu administratīvo aktu, to noformē kā ierakstītu pasta sūtījumu. Saskaņā ar Paziņošanas likuma
8.panta trešo daļu dokuments, kaspaziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā.
 
 

Lēmums Nr. 323 Par Cēsu pilsētas Pastariņa  sākumskolas  Attīstības plāna
2019. – 2021. gadam  apstiprināšanu

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
04.10.2019. Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvalde saņēma Cēsu pilsētas Pastariņasākumskolas (turpmāk –
izglītības iestāde) direktores Ravitas Blaževicas  elektronisku iesniegumu ar lūgumu apstiprināt izglītības iestādes
Attīstības plānu 2019. – 2021.gadam, pamatojoties uz likuma“Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Cēsu
novada domes 18.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” 15. punktu, izglītībasiestādes 
nolikumu, saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 24.10.2019. atzinumu(prot. Nr.12), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis,A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.                  Apstiprināt Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas  Attīstības plānu 2019. – 2021. gadam.
2.                  Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas  direktorei.
3.                  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
PIELIKUMS
 
 
 

Lēmums Nr. 324 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes iela
10-22, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un
izsolesnoteikumu apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Nekustamais īpašums Nākotnes iela 10-22, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0007, turpmāk –
Nekustamais īpašums,reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Vaives pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 519-22 uz Vaives
pagasta pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000057988,lēmuma datums: 15.10.2001. Nekustamais īpašums
sastāv no vienistabas dzīvokļa Nr.22 ar kopējo platību 38,6 m2 un 386/16223 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas
un zemes.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma, pārejas noteikumu 13.punktu, Cēsu novada
pašvaldība, nodokļu maksātājakods 90000031048 ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas tiesību un saistību pārņēmēja.

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/pielikums%20lem%20nr.%20323.pdf
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Nekustamais īpašums atrodas Vaives pagasta Rīdzenē, 103.lauku sērijas plānojuma dzīvojamā māja. Dzīvoklis atrodas
1.stāvā un tiekizmantots Rīdzenes feldšeru-vecmāšu punkta ārsta prakses darbības nodrošināšanai. Dzīvoklī 1 istaba, kas
tiek izmantota kā ārsta pieņemamā telpa,virtuve, tiek izmantota kā ārsta palīgtelpa, sanmezgls ar vannu un tualeti. Pie
istabas un virtuves ir lodžija. No istabas ir ieeja virtuvē.
Nekustamais īpašums līdz 2020. gada 30. septembrim nodots nomā ārsta prakses darbības nodrošināšanai.
 Zemes lietošanas mērķis ir daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0702) – 2057m2. Telpu grupas (kadastra apzīmējums
4290 005 01070 001 022) lietošanas veids (1264) - ārstniecības vai veselībasiestāžu telpu grupa - 38,6 m2.
  Pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un pašvaldība nav paredzējusi
ieguldītievērojamus finanšu līdzekļus dzīvokļa īpašuma remontā.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu un 8.panta sesto daļu, pašvaldībā saņemts
SIA „Invest –Cēsis”, reģ. Nr. LV 44103018948, vērtējums, saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma visvairāk iespējamā tirgus
vērtība 2019.gada 4. septembrī ir 2 800.00 EUR (divitūkstoši astoņi simti euro un 00 centi).
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 6. punktu, 3. panta
pirmās daļas1. punktu un otro daļu, 4. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 11. panta otro daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 17. punktu, kā arī Cēsu novada pašvaldības
Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 20.08.2019. priekšlikumu (prot. Nr. 31),Pašvaldības mantas atsavināšanas un
izsoles komisijas 05.11.2019. priekšlikumu (prot. Nr.22) un ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu
novadapašvaldības iestādēm par Nekustamā īpašuma nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis,A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot atsavināšanai, saglabājot telpu lietošanas mērķi- ārstniecības funkcijas veikšana, pircēju noskaidrojot
atklātā mutiskā izsolē,Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu Nākotnes iela 10-22, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov.,
kadastra numurs 4290 900 0007, kas sastāv no vienistabasdzīvokļa Nr.22 ar kopējo platību 38,6 m2 un 386/16223
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes  (zemes kopplatība 4313 m2), turpmāk – Izsoles objekts.
2.      Apstiprināt Izsoles objekta nosacīto (sākotnējo) cenu  2 800.00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro un 00
centi).

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

 
Pielikums
cĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NĀKOTNES IELA 10-22, RĪDZENE, VAIVES PAG., cēsu nov.,
izsoles noteikumi
 

vispārīgie noteikumi1.

1.1    Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes iela 10-22, Rīdzene, Vaives pag.,Cēsu nov., kadastra
numurs 4290 900 0007, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa Nr.22 ar kopējo platību 38,6 m2 un 386/16223 domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (zemes kopplatība 4313 m2), turpmāk – Nekustamais īpašums, izsoles
noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi,nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole atbilstoši Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2.  Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3.   Izsoli organizē Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
1.4.   Nekustamā īpašuma izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, 2019.gada 19. decembrī  plkst.
14:00.
1.5.   Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) cena 2 800.00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi).
1.6.    Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).
1.7.  Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 280.00  EUR (divi simti astoņdesmit euro
un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4,
Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar
norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Nākotnes iela 10-22, Rīdzene,izsolei”.
1.8. Nodrošinājuma nauda uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta  šo Noteikumu 1.7. punkta
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norādītajā bankas kontā.
1.9. Sludinājums par Nekustamā īpašuma izsoli publicējams Latvijas Republikasoficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
laikrakstā „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
1.10. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      Nekustamā īpašuma raksturojums
2.1. Nekustamais īpašums Nākotnes iela 10-22, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0007, turpmāk
– Nekustamaisīpašums, reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Vaives pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 519-22 uz
Vaives pagasta pašvaldības vārda, nodokļu maksātājakods 90000057988, lēmuma datums: 15.10.2001. Nekustamais
īpašums sastāv no no vienistabas dzīvokļa Nr.22 ar kopējo platību 38,6 m2 un 386/16223 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas un zemes.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma, pārejas noteikumu 13.punktu, Cēsu novada
pašvaldība, nodokļu maksātājakods 90000031048 ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas tiesību un saistību pārņēmēja.
Nekustamajam īpašumam nav zemesgrāmatā reģistrētu atsavināšanas aizliegumu.
2.1.        Nekustamais īpašums atrodas Vaives pagasta Rīdzenē, 103.lauku sērijas plānojuma dzīvojamā māja.
Dzīvoklis atrodas 1.stāvā un tiekizmantots Rīdzenes feldšeru-vecmāšu punkta ārsta prakses darbības nodrošināšanai.
Dzīvoklī 1 istaba, kas tiek izmantota kā ārsta pieņemamā telpa,virtuve, tiek izmantota kā ārsta palīgtelpa, sanmezgls ar
vannu un tualeti. Pie istabas un virtuves ir lodžija. No istabas ir ieeja virtuvē.
2.2.        Īpašuma objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Tamāru Bukovsku, mob.t. 226594588.
 
3.         Atsavināšanas nosacījumi
3.1. Pretendentam trīs mēnešu laikā  jāpārņem telpu nomas līguma Nr.2-7-458/2010 saistības un līdz 2024. gada
31.decembrim –Nekustamajā īpašumā jānodrošina Rīdzenes feldšeru-vecmāšu punkta ārsta prakses darbība, saglabājot
3x nedēļā esošās pediatra prakses darba laiku, dodotiespēju esošo pacientu pieņemšanai, lai saglabātu bērnu veselības
aprūpi tuvinātu mājām. Nodrošinot ārsta – pediatra praksē reģistrēto bērnu profilaktiskāsapskates noteiktos vecumos,
bērnu vakcināciju atbilstoši Vakcinācijas kalendāram,  bērnu veselības problēmu risināšanu, atbilstoši primārās veselības
aprūpes līmenim un bērnu izmeklēšanu,apskati un konsultēšanu dažādu akūtu un hronisku slimību gadījumos, panākot
bērnu veselības problēmu savlaicīgu identificēšanu un savlaicīgu ārstēšanu.
3.2. Ja ārstniecības persona nav sertificējusi šis telpas ārsta praksei, tad mēnešalaikā, no līguma noslēgšanas, jāveic telpu
sertifikācija atbilstoši LR likumdošanas normām.
3.3.  Pretendentam nepieciešams – ārstniecības personas (pediatra, ģimenes ārsta) sertifikāts.
 
4.      IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
4.1.        Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiemnormatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir
izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
4.2.        Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2019.gada 18. decembrim plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā
Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., (tālr. 64122161,komisijas sekretārs) jāreģistrējas un jāiesniedz vai jāuzrāda šādi
dokumenti: 
       4.2.1. Juridiskai personai, kā arī personālsabiedrībai: 4.2.1.1. apliecināta spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai
izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
4.2.1.2. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai
pārtraukta tāssaimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu vai darbības
izbeigšanu;
4.2.1.3. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
4.2.1.4. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
4.2.1.5. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu;
4.2.1.6. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka pretendents līdz 2024. gada 31.decembrim – Nekustamajā īpašumā
nodrošināsRīdzenes feldšeru-vecmāšu punkta ārsta prakses darbību, saglabājot 3x nedēļā esošās pediatra prakses darba
laiku, dodot iespēju esošo pacientu pieņemšanai;
4.2.1.7. ārstniecības personas (pediatra, ģimenes ārsta) sertifikāts.
             4.2.2 . Fiziskai personai:
                   4.2.2.1. uzrāda personas apliecinošu dokumentu - pasi;

http://www.cesis.lv


7. no 36

                   4.2.2.2. rakstveida apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts
maksātnespējas process;
4.2.2.3. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu.  
4.2.2.4. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka pretendents līdz 2024. gada 31.decembrim – Nekustamajā īpašumā
nodrošināsRīdzenes feldšeru-vecmāšu punkta ārsta prakses darbību, saglabājot 3x nedēļā esošās pediatra prakses darba
laiku, dodot iespēju esošo pacientu pieņemšanai;
4.2.2.5. ārstniecības personas (pediatra, ģimenes ārsta) sertifikāts.
Dokumenti un to kopijas noformējami atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu juridisko spēku, to izstrādāšanuun
noformēšanu, kā arī valsts valodas prasībām. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiemun noteiktajā kartībā tulkoti latviešu valodā.
4.3. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.apakšpunktu 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.apakšpunkta
apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedzreģistrācijas apliecību.
4.4. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
4.4.1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.apakšpunkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
4.4.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
4.4.3. ja uz izsoles dienu ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība,uzsākta tiesvedība par tā maksātnespēju, bankrotu, vai darbības izbeigšanu.
 
5.      Izsoles process
5.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka
reģistrācijasapliecības.
5.2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viensdalībnieks. 
5.3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoliatliek uz
divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, sāk izsoli, piedaloties vienam izsoles
dalībniekam.
5.4.Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un
       viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
5.5.Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiemreģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs
piedāvā šim dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja irpārsolījis
Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo
īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāmspar atteikušos no dalības izsolē.
5.6.Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībniekareģistrācijas apliecību.
5.7.Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personībuun izsniedz dalībnieka solīšanas
karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka
reģistrācijasnumuram.
5.8.Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiemun viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
5.9.Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, to Komisija (ja tai ir zināms) vai kāds no dalībniekiem
paziņo līdzar pārējiem izsoles noteikumiem.
5.10.Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsolesgaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
5.11.Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ardalībnieku reģistrācijas sarakstu.
5.12.Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārduun uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
5.13.Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles
soli –summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
5.14.Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles
sākumcenu.Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par
atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
5.15.Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
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5.16.Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
5.17.Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
5.18.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, izsolesvadītājs trīs
reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais
īpašums ir pārdotspersonai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek
ierakstīti protokolā.
5.19.Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
ka viņšpalielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
5.20. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsolesvadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu
ložu skaitu, kas atbilstvienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes
atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kasizvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
5.21.Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar
parakstuizsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
5.22.Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas Komisijai
savureģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
5.23.Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un
neparakstās protokolā,uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc Komisijas lēmuma viņš tiek svītrots
no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksātareģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir
palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsoletūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens
dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
5.24.Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē
iegūto Nekustamoīpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība. 
5.25.Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā no
izsoles dienas.
 
6. Samaksas kārtība
6.1. Nosolītājam samaksātais nodrošinājums 280.00  EUR (divi simti astoņdesmit euro un 00 centi) tiek ieskaitīts
pirkuma maksā.
6.2. Pirkuma maksa: kā tūlītēja samaksa, samaksājot visu pirkuma maksu par nosolīto Nekustamo īpašumu divunedēļu
laikā no izsoles dienas, t.i., līdz 2020. gada 2. janvārim ieskaitot;
6.3. Ja līdz 2020. gada 2. janvārim ieskaitot nosolītājs nav izpildījis šo Noteikumu 6.2. apakšpunktā minētās prasības,
Komisijai irtiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt
par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku,kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā
pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolītoaugstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam
pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot Komisijai par Nekustamāīpašuma
pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš
ir noraidījisKomisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt Komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un
jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajātermiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētājam nodrošinājuma nauda netiek
atmaksātā.
6.4. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma
līgumu, kā arīgadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu
novada dome var lemt par atkārtotu izsoli vai pieņemtcitu lēmumu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 32.pantu.
 
7. Nenotikusi izsole
Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsolineviens  neierodas.
2. sākumcena nav pārsolīta.
             3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
            4. nolikuma 6.4. punktā noteiktajā gadījumā.
 
8. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
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8.1. Pēc šo Noteikumu 6.2. apakšpunkta noteiktajā termiņā un apmērā veiktās pirkumasamaksas un attiecīga apliecinoša
dokumenta saņemšanas Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
8.2. Pirkuma līgumu paraksta 30 (trīsdesmit dienu) laikā pēc izsoles rezultātuapstiprināšanas dienas.
 
9. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
9.1.Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijasveiktajām darbībām 5 (piecu) dienu
laikā no attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
9.2.Ja komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumosnoteiktie termiņi.
 

Lēmums Nr. 325 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela
9-4, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles
noteikumuapstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Nekustamais īpašums Gaujas iela 9-4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5179, turpmāk – Nekustamais īpašums,
reģistrētsVidzemes rajona tiesas Cēsu pilsētas  zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1539-8 uz Cēsu novada pašvaldības
vārda, nodokļumaksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 12.03.2012. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu
dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 40 m2 un 400/6415 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnēm un zemes.
Nekustamais īpašums atrodas Cēsu pilsētas centrālā daļā, līdz pilsētas centram ~ 0,5 km, līdz autoostai ~ 1,5 km.
Atrašanās vieta laba.Dzīvoklis atrodas dzīvojamā mājas 1.stāvā ar atsevišķu ieeju. Divistabu dzīvoklis, caurstaigājama
virtuve, gaitenis sausās tualetes telpa. Dzīvoklis irar zemu labiekārtotības pakāpi, ieeja caur virtuvi istabā.
Zemes lietošanas mērķi: vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701) – 4197 m2.
  Pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un pašvaldība navparedzējusi ieguldīt
finanšu līdzekļus dzīvokļa īpašuma remontā.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu un 8.panta sesto daļu, pašvaldībā saņemts
SIA „Invest –Cēsis”, reģ. Nr. LV 44103018948, vērtējums, saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma visvairāk iespējamā tirgus
vērtība 2019.gada 11. oktobrī ir 3 000.00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi).
Uz lēmuma pieņemšanas dienu nepastāv spēkā esošu līgumu par Nekustamā īpašuma lietošanu.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 6. punktu, 3. panta
pirmās daļas1. punktu un otro daļu, 4. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 11. panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu,21. panta pirmās daļas 17. punktu, kā arī Cēsu novada pašvaldības
Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 24.01.2019.priekšlikumu (prot. Nr. 2), Pašvaldības mantas atsavināšanas un
izsoles komisijas 05.11.2019. priekšlikumu (prot. Nr.22) unņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada
pašvaldības iestādēm par Nekustamā īpašuma nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale,J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot atsavināšanai, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu
Gaujas iela 9-4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5179, kas sastāv no divistabu dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību
40 m2 un 400/6415 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnēm  un zemes (zemes kopplatība 4197 m2),
turpmāk – Izsoles objekts.
2.      Apstiprināt Izsoles objekta nosacīto (sākotnējo) cenu 3 000.00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi).
3.      Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
4.      Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
5.      Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums
cĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA GAUJAS IELA 9-4, CĒSIS, cēsu nov., izsoles noteikumi
 
1.vispārīgie noteikumi
1.1. Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsis, Cēsu nov.,kadastra numurs 4201 900 5179, kas
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sastāv no divistabu dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 40 m2 un 400/6415 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas,
palīgceltnēm un zemes (zemes kopplatība 4197 m2), turpmāk – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā
– Noteikumi, nosakakārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole atbilstoši Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumam.
1.2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3. Izsoli organizē Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
1.4. Nekustamā īpašuma izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, 2019.gada 19. decembrī  plkst. 14:30.
1.5. Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) cena 3 000.00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi).
1.6. Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).
1.7. Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 300.00  EUR (trīs simti euro un 00 centi)
iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr.90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu
novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi
„Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsis, izsolei”.
1.8. Nodrošinājuma nauda uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta  šo Noteikumu 1.7. punkta
norādītajā bankas kontā.
1.9. Sludinājums par Nekustamā īpašuma izsoli publicējams Latvijas Republikasoficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
laikrakstā „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
1.10. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.Nekustamā īpašuma raksturojums
2.1. Nekustamais īpašums Gaujas iela 9-4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5179, turpmāk – Nekustamais
īpašums, reģistrētsVidzemes rajona tiesas Cēsu pilsētas  zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1539-8 uz Cēsu novada
pašvaldības vārda,nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 12.03.2012. Nekustamais īpašums sastāv no
divistabu dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 40 m2 un 400/6415 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnēm
un zemes.Nekustamajam īpašumam nav zemesgrāmatā reģistrētu atsavināšanas aizliegumu.
2.2 Nekustamais īpašums atrodas Cēsu pilsētas centrālā daļā, līdz pilsētas centram ~ 0,5 km, līdz autoostai ~ 1,5 km.
Atrašanās vieta laba.Divistabu dzīvoklis, caurstaigājama virtuve, gaitenis sausās tualetes telpa. Dzīvoklis 1.stāvā,
atsevišķa ieeja.
2.3. Īpašuma objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar mājas pārvaldnieku Edgaru Krastiņu, mob.t. 29449515.
3.      IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1.            Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiemnormatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir
izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
3.2.            Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2019.gada 18. decembrim plkst. 12:00 Cēsu novada
pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., (tālr. 64122161,komisijas sekretārs) jāreģistrējas un jāiesniedz vai jāuzrāda šādi
dokumenti: 
       3.2.1. Juridiskai personai, kā arī personālsabiedrībai: 3.2.1.1. apliecināta spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai
izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.2. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai
pārtraukta tāssaimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu vai darbības
izbeigšanu;
3.2.1.3. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
3.2.1.4. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
3.2.1.5. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu; 
             3.2.2 . Fiziskai personai:
                   3.2.2.1. uzrāda personas apliecinošu dokumentu - pasi;
                   3.2.2.2. rakstveida apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vaipasludināts
maksātnespējas process;
3.2.2.3. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu.  
Dokumenti un to kopijas noformējami atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu juridisko spēku, to izstrādāšanuun
noformēšanu, kā arī valsts valodas prasībām. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiemun noteiktajā kartībā tulkoti latviešu valodā.
3.3. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.apakšpunktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku
reģistrācijas lapā,kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas
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adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijasnumuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.apakšpunkta
apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedzreģistrācijas apliecību.
3.4. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
3.4.1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.apakšpunkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3. ja uz izsoles dienu ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība,uzsākta tiesvedība par tā maksātnespēju, bankrotu, vai darbības izbeigšanu.
 
4.      Izsoles process
4.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecības.
4.2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viensdalībnieks. 
4.3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viensdalībnieks, izsoli atliek uz
divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, sāk izsoli, piedaloties vienam izsoles
dalībniekam.
4.4.Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un
       viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.5.Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiemreģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs
piedāvā šim dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja irpārsolījis
Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo
īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāmspar atteikušos no dalības izsolē.
4.6.Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībniekareģistrācijas apliecību.
4.7.Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personībuun izsniedz dalībnieka solīšanas
karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas
numuram.
4.8.Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiemun viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.9.Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, to Komisija (ja tai ir zināms) vai kāds no dalībniekiem
paziņo līdzar pārējiem izsoles noteikumiem.
4.10.Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsolesgaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.11.Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ardalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.12.Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārduun uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
4.13.Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles
soli –summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.14.Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles
sākumcenu.Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par
atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.15.Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.16.Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
4.17.Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.18.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, izsolesvadītājs trīs
reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais
īpašums ir pārdotspersonai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek
ierakstīti protokolā.
4.19.Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
ka viņšpalielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
4.20. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsolesvadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu
ložu skaitu, kas atbilstvienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes
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atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kasizvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.21.Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar
parakstuizsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.22.Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas Komisijai
savureģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.23.Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un
neparakstās protokolā,uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc Komisijas lēmuma viņš tiek svītrots
no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksātareģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir
palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsoletūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens
dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
4.24.Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē
iegūto Nekustamoīpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība. 
4.25.Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā no
izsoles dienas.
 
5. Samaksas kārtība
5.1. Nosolītājam samaksātais nodrošinājums 300.00  EUR (trīs simti euro un 00 centi) tiek ieskaitīts pirkuma maksā.
5.2.       Pirkuma maksa: kā tūlītēja samaksa, samaksājot visu pirkuma maksu par nosolīto Nekustamo īpašumudivu
nedēļu laikā no izsoles dienas, t.i., līdz 2020.gada 2. janvārim ieskaitot;
5.3. Ja līdz 2020.gada 2. janvārim ieskaitot nosolītājs nav izpildījis šo Noteikumu 5.2. apakšpunktā minētās prasības,
Komisijai irtiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt
par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku,kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā
pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolītoaugstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam
pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot Komisijai par Nekustamāīpašuma
pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš
ir noraidījisKomisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt Komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un
jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajātermiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētājam nodrošinājuma nauda netiek
atmaksātā.
5.4. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma
līgumu, kā arīgadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu
novada dome var lemt par atkārtotu izsoli vai pieņemtcitu lēmumu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 32.pantu.
 
6. Nenotikusi izsole
Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsolineviens  neierodas.
2. sākumcena nav pārsolīta.
             3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
            4. nolikuma 5.4. punktā noteiktajā gadījumā.
 
7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1. Pēc šo Noteikumu 5.2. apakšpunkta noteiktajā termiņā un apmērā veiktās pirkumasamaksas un attiecīga apliecinoša
dokumenta saņemšanas Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
7.2. Pirkuma līgumu paraksta 30 (trīsdesmit dienu) laikā pēc izsoles rezultātuapstiprināšanas dienas.
 
8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
8.1.Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajāmdarbībām 5 (piecu) dienu
laikā no attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
8.2.Ja komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumosnoteiktie termiņi.
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Lēmums Nr. 326 Par piešķirtā finansējuma izlietojuma mērķa maiņu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 07.02.2019. Cēsu novada domes saistošiem
noteikumiem Nr.3 ”Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gadabudžetu”,  23.10.2019. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas
iesniegumu Nr.1-17/39 un atbilstoši Cēsu novada domesFinanšu komitejas 31.10.2019. ( protokols Nr.15) , Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale,J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.                  Atļaut Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai  plānotos līdzekļus darba burtnīcu iegādei
1261,45 EUR novirzītplanšetdatoru iegādei izglītojamiem.
2.                  Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktorei.
 
6.

Lēmums Nr. 327 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu fiziskām personām

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Civillikuma 1895. pantā noteikts, ka visas saistību tiesības (..) izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā.
Pamatojoties uz 13.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžetaiestādēs” 187.
punktu, Cēsu novada pašvaldības 02.01.2019. rīkojumu Nr.2-1-2/4 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības
apstiprināšanu” 8.pielikuma „Prasību uzskaite, tai skaitā, nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaite” 7.13.
apakšpunktu, ņemot vērā, ka parādi radušies 2008. gadā, bilancēuzskaitīto aktīvu parādi ir uzskatāms par objektīvi
neatgūstamiem,  ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.10.2019. (prot.Nr. 15) atzinumu, Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Dzēst debitoru parādus un  uzkrājumus par uzturmaksām un  iekļaut 2019. gada izdevumos:
debitoru summa EUR 1347.00
uzkrājuma summa EUR 1080.00
2.Dzēst debitoru parādus un  uzkrājumus par vecāku līdzfinansējumu sporta skolā un  iekļaut 2019. gada izdevumos:
Debitoru summa EUR 37.00
Uzkrājuma summa EUR 29.59
 

Lēmums Nr. 328 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu juridiskām
personām

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Civillikuma 1895. pantā noteikts, ka visas saistību tiesības (..) izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā.
Pamatojoties uz 13.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”187.
punktu, Cēsu novada pašvaldības 02.01.2019. rīkojumu Nr.2-1-2/4 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības
apstiprināšanu” 8. pielikuma„Prasību uzskaite, tai skaitā, nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaite” 7.13.
apakšpunktu, ņemot vērā, ka parādi radušies 2008. gadā, bilancēuzskaitīto aktīvu parādi ir uzskatāms par objektīvi
neatgūstamiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.10.2019. (prot.Nr. 15) atzinumu, Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale,J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
 1.Dzēst GR&AUTO SIA reģ.Nr.44103013705 debitoru parādu 85.37 EUR (astoņdesmit pieci eiro un 37 centi),
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uzkrājumus68.30 EUR (sešdesmit astoņi eiro un 30 centi) par pakalpojumiem un  iekļaut 2019. gada izdevumos.
 
2.Dzēst Konsultācijas IK reģ.Nr.40002129571 debitoru parādu 85.36 EUR (astoņdesmit pieci eiro un 36centi), uzkrājumus
68.29 EUR (sešdesmit astoņi eiro un 29 centi) par telpu nomu un  iekļaut 2019. gada izdevumos.
 
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 329 Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA EKOTORF

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā esošo informāciju par to, ka SIA„EKOTORF”, reģistrācijas
Nr.40103289397, izslēgts no komercreģistra 06.03.2019, publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas
vēstnesis”08.03.2019. Nr.2019/48.KRL61. Pamatojoties uz 13.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.87 „Grāmatvedības
uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187. punktu, Cēsunovada pašvaldības 02.01.2019. rīkojumu Nr.2-1-2/4 „Par
grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 8. pielikuma „Prasībuuzskaite, tai skaitā, nākamo
periodu izdevumu un avansu uzskaite” 7.13. apakšpunktu, SIA “EKOTORF” debitoru parāds un uzkrājumi ir uzskatāmi
parobjektīvi neatgūstamiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.10.2019. (prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”EKOTORF”, reģistrācijas Nr. 40103289397,debitoru parādu
798.74 EUR (septiņi simti deviņdesmit astoņi eiro un 74 centi) un uzkrājumus  798.74 EUR (septiņi simti deviņdesmit
astoņi eiro un 74 centi) par zemes nomu un  iekļaut 2019. gada izdevumos.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 330 Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA ELFS A+I

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā esošo informāciju par to, ka SIA„ELFS A+I”, reģistrācijas
Nr.40003852181, izslēgts no komercreģistra 07.06.2019, publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā
“Latvijasvēstnesis” 11.06.2019. Nr.2019/117.KRL28. Pamatojoties uz 13.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.87
„Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”187. punktu, Cēsu novada pašvaldības 02.01.2019. rīkojumu Nr.2-1-2/4
„Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 8. pielikuma„Prasību uzskaite, tai skaitā, nākamo
periodu izdevumu un avansu uzskaite” 7.13. apakšpunktu, SIA “ELFS A+I” debitoru parāds un uzkrājumi ir uzskatāmi
parobjektīvi neatgūstamiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.10.2019. (prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”ELFS A+I”, reģistrācijasNr. 40003852181, debitoru parādu 156.87
EUR (viens simts piecdesmit seši eiro un 87 centi) un uzkrājumus 156.87 EUR (viens simts piecdesmit seši eiro un 87centi)
par telpu nomu un  iekļaut 2019. gada izdevumos.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijasvadītājam.
 
 

Lēmums Nr. 331 Par kreditoru saistību dzēšanu S.Gulbes IU GULBIS

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā esošo informāciju par to, ka “S.Gulbes IU GULBIS”, reģistrācijas
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Nr.44102009721, izslēgts nokomercreģistra 30.06.2009.lēmums Nr.18-8/90808 un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 31.10.2019. (prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale,J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Dzēst likvidētā “S.Gulbes IU GULBIS”, reģistrācijas Nr. 44102009721, saistības 4.27 EUR (četri eiro un 27 centi) un
iekļaut 2019. gada ieņēmumos.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 332 Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA HALOS

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā esošo informāciju par to, ka SIA„HALOS”, reģistrācijas
Nr.44103041304, izslēgts no komercreģistra 13.09.2017. lēmuma NR.18-10/127273. Pamatojoties uz 13.02.2018. Ministru
kabineta noteikumuNr.87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187. punktu, Cēsu novada pašvaldības
02.01.2019. rīkojumu Nr.2-1-2/4 „Par grāmatvedībasorganizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 8. pielikuma
„Prasību uzskaite, tai skaitā, nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaite” 7.13.apakšpunktu, SIA “HALOS” debitoru
parāds un uzkrājumi ir uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas31.10.2019. (prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs,T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību  ”HALOS”, reģistrācijas Nr. 44103041304, debitoru parādu 125.55
EUR (viens simts divdesmit pieci eiro un 55 centi) unuzkrājumus 125.55 EUR (viens simts divdesmit pieci eiro un 55 centi)
par pakalpojumu, zemes nomu un  iekļaut 2019. gada izdevumos.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijasvadītājam.
 

Lēmums Nr. 333 Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA Juridiskās
informācijas dienests

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā esošo informāciju par to, ka SIA„Juridiskās informācijas dienests”,
reģistrācijas Nr.40103324122, izslēgts no komercreģistra 16.12.2015. LR Uzņēmumu reģistra lēmums Nr.
6-12/229242.Pamatojoties uz 13.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta
iestādēs” 187. punktu, Cēsu novada pašvaldības02.01.2019. rīkojumu Nr.2-1-2/4 „Par grāmatvedības organizācijas un
uzskaites kārtības apstiprināšanu” 8. pielikuma „Prasību uzskaite, tai skaitā, nākamoperiodu izdevumu un avansu
uzskaite” 7.13. apakšpunktu, SIA “Juridiskās informācijas dienests” debitoru parāds un uzkrājumi ir uzskatāmi par
objektīvineatgūstamiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.10.2019. (prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis,A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību  ”Juridiskās informācijas dienests”, reģistrācijas Nr.
40103324122,debitoru parādu 104.15 EUR (viens simts četri eiro un 15 centi) un uzkrājumus 104.15 EUR (viens simts četri
eiro un 15 centi) par telpu nomu un  iekļaut 2019. gada izdevumos.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijasvadītājam.
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Lēmums Nr. 334 Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA Studio Kitchen

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā esošo informāciju par to, ka SIA„Studio Kitchen”, reģistrācijas
Nr.54103107241, izslēgts no komercreģistra 07.06.2019., publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā
“Latvijasvēstnesis” 11.06.2019. Nr.2019/117.KRL28. Pamatojoties uz 13.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.87
„Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”187. punktu, Cēsu novada pašvaldības 02.01.2019. rīkojumu Nr.2-1-2/4
„Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 8. pielikuma„Prasību uzskaite, tai skaitā, nākamo
periodu izdevumu un avansu uzskaite” 7.13. apakšpunktu, SIA “Studio Kitchen” debitoru parāds un uzkrājumi iruzskatāmi
par objektīvi neatgūstamiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.10.2019. (prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis,R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Studio Kitchen”, reģistrācijasNr. 54103107241, debitoru
parādu 2627.90 EUR (divi tūkstoši seši simti divdesmit septiņi eiro un 90 centi) un uzkrājumus 2627.90 EUR (divi
tūkstošiseši simti divdesmit septiņi eiro un 90 centi) par telpu nomu, komunāliem pakalpojumiem un  iekļaut 2019. gada
izdevumos.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 335 Par zembilances parādu dzēšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 300. panta otro daļu lēmuma par naudas sodauzlikšanu izpildi var veikt
piecu gadu laikā no dienas, kad attiecīgais lēmums iesniegts piespiedu izpildei. Pamatojoties uz 13.02.2018. Ministru
kabinetanoteikumu Nr.87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187. punktu, Cēsu novada pašvaldības
02.01.2019. rīkojumu Nr.2-1-2/4 „Par grāmatvedībasorganizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 8. pielikuma
„Prasību uzskaite, tai skaitā, nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaite” 7.13.apakšpunktu. Ņemot vērā, ka zembilancē
uzskaitīto parādu piedziņa nav bijusi iespējama, jo naudas sodi ir uzlikti 2008. gadā  un to piedziņa likumā noteiktajā
termiņā nav veikta, zembilancēuzskaitītais parāds ir uzskatāms par objektīvi neatgūstamu, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 31.10.2019. atzinumu (protokols Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale,J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Dzēst zembilances parādu par administratīvo sodu par summu EUR 3299.75
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 336 Par ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu novada
izglītības iestādēs

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot likumu “Par budžetu un finanšu vadību”, likumu „Par grāmatvedību”, Ministru kabineta 21.10.2003.noteikumus
Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, 02.01.2019.Cēsu novada pašvaldības rīkojumu
Nr.2-1-2/4 ”Par grāmatvedības unuzskaites kārtības apstiprināšanu” pielikuma sadaļu Nr.7 Krājumu uzskaite un atbilstoši
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.10.2019. atzinumam (protokolsNr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis,A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 02.12.2010. lēmumu Nr.757 “Par ēdināšanas procesa
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organizēšanaskārtību Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un Vaives pagasta vispārizglītojošās izglītības
iestādēs”.
2.      Apstiprināt “Ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu novada izglītības iestādēs” saskaņā ar pielikumu.
3.      Uzdot Cēsu novada izglītības iestāžu vadītājiem un direktoriem nodrošināt lēmuma izpildi.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības revidentei.
 
Pielikums
 
Ēdināšanas procesa organizēšanas kārtība Cēsu novada izglītības iestādēs
Cēsīs
2019.gada 7.
novembrī                                                                      
                         Nr.36
 
 
1.      Vispārīgie noteikumi
1.1.   Kārtība par ēdināšanas procesa organizēšanu  Cēsu Bērzaines pamatskolā-attīstības centrā, Cēsu Bērzaines
pamatskolā-attīstībascentra pirmsskolas grupā “Pīlādzītis”, Rāmuļu pamatskolā, Līvu pirmsskolas izglītības iestādē
(turpmāk tekstā - Iestāde) nosaka vienotu sistēmu kā tiek organizēta ēdināšana pirmsskolas izglītībasiestāžu/ grupu
bērniem, vispārizglītojošo skolu skolēniem un izglītības iestāžu darbiniekiem .
1.2.   Pirmsskolas izglītības iestādes/ pirmsskolas grupu bērniem tiek nodrošinātas četrasēdienreizes – brokastis,
pusdienas, launags, vakariņas vai trīs ēdienreizes- brokastis, pusdienas, launags.
1.3.    Vispārizglītojošo skolu skolēniem un izglītības iestāžu darbiniekiem tiek piedāvātas brokastis, pusdienas,
launagsun vakariņas.
1.4.   Pirmsskolas bērnu vecāku maksu, skolēnu un darbinieku maksu par      ēdināšanu apstiprina ar Cēsu novada
domes lēmumu.
1.5.   Izglītības iestādes vadītājs / direktors ir atbildīgs par:
1.5.1.      ēdināšanas procesa organizēšanu izglītības iestādē, atbilstoši LR spēkā esošiem likumiemun Ministru
kabineta noteikumiem,
1.5.2.      finanšu dokumentu un 11. punktā  minēto atskaišu iesniegšanu Cēsu novada pašvaldības iestāžu
grāmatvedībā līdz tekošā mēneša5.datumam.
2.      Ēdināšanas procesa organizēšana.
2.1.    Ēdināšana Iestādē tiek organizēta atbilstoši veselīga uztura un bezatkrituma principiem, atbilstoši spēkā
esošajiemnormatīvajiem aktiem.
2.2.   Pārtikas produktu iegāde tiek organizēta atbilstošo Publisko iepirkumu likumam,maksimāli nodrošinot ar vietējā
teritorijā (Latvijā) saražotu pārtikas produkciju. Iestādes ēdināšana procesa organizēšanā tiek izmantots ZZ DatsG-VEDIS
modulis “Ēdināšana” nodrošinot saslēgumu ar grāmatvedības uzskaiti G-VEDIS “Grāmatvedība”.
3.       Ēdināšanas darba procesa sagatavošanas posms (Tehnoloģiskā karte un produkti)
3.1.   Atbildīgā persona izveido iepērkamo pārtikas produktu sarakstu, atbilstoši normatīvajiemdokumentiem un/vai 
atbilstoši iepirkuma dokumentācijai.
3.2.   Iestādē  medicīnas māsa izstrādā, iestādes vadītājs/direktors apstiprina visu nepieciešamo ēdināšanas procesā
izmantojamoēdiena tehnoloģisko karti, turpmāk -TK, paraugs (pielikums Nr.3), kurā tiek uzrādīts:
3.2.1.      Ēdiena nosaukums,
3.2.2.       Gatavā ēdiena porcijas svars gramos,
3.2.3.      Ēdiena gatavošanā izmantoto produktu saraksts, kurā norādīts:
3.2.3.1.            produkta nosaukums,
3.2.3.2.             produkta svars bruto. (Produkta svars kopā ar iesaiņojumu (burka, kārba u. c.) vai
pārtikāneizmantojamām produkta daļām (dārzeņu mizām, gaļas kauliem, augļu serdēm u. c.),
3.2.3.3.             produkta svars neto. (Viss produkta svars bez iesaiņojuma (izņemot šķidrās marinādēs
sagatavotusproduktus, kuru neto svars ir to svars bez marinādes šķidruma) vai pēc to pirmapstrādes),
3.2.3.4.             uzturvērtības-olbaltumvielas, ogļhidrāti, tauki, enerģētiskā vērtība kilokalorijās uz vienu porciju,
3.2.3.5.             sāls, cukurs uz vienu porciju,
3.2.3.6.            alergēni,
3.2.3.7.            ēdiena gatavošanas tehnoloģiskā procesa apraksts  tekstuāli .
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4.      Ēdiena plānošanas posms.
4.1.   Balstoties uz iestādes TK datiem, sezonāli pieejamiem produktiem un iestādes audzēkņuplānoto skaitu atbilstošajā
periodā medicīnas māsa izstrādā darba un atvasināti klientu ēdienkartes, turpmāk-EK, katrai vecuma grupai atsevišķi,
turpmāk tekstāEK paraugs (pielikums Nr.4), vienu  nedēļu uz priekšu. Tajās tiek uzrādīts:
4.1.1.      EK datums,
4.1.2.       Tikai darba EK –plānotais ēdienreizes porciju skaits,
4.1.3.       Ēdiena nosaukums (atbilstoši TK), alergēni,
4.1.4.       Katra ēdiena vienas porcijas svaru (atbilstoši TK vai konkrētās ēdienkartes specifikācijai),
4.1.5.      Katra ēdiena vienas porcijas uzturvērtības -olbaltumvielas, ogļhidrāti, tauki unenerģētiskā vērtība
kilokalorijās. Uzturvērtības tiek norādītas tieši konkrētajam ēdiena porcijas svaram, nevis 100 gr. ēdiena,
4.1.6.      Ēdienreizes uzturvērtību summa vienai porcijai (atbilstoši 4.1.5. punktam arī uzturvērtībukopsummas tiek
norādītas tieši ēdiena svaram),
4.1.7.      Visas EK uzturvērtību summa vienai porcijai (atbilstoši 4.1.5. punktam arī uzturvērtībukopsummas tiek
norādītas tieši ēdiena svaram),
4.1.8.      Visas EK sāls un cukura daudzums gr (atbilstoši 4.1.5. punktam arī uzturvērtībukopsummas tiek norādītas
tieši ēdiena svaram).
4.2.   Sastādot EK jāņem vērā Cēsu novada pašvaldības rīkojums “Par produktu vērtību”.
4.3.   Balstoties uz izstrādāto EK un TK datiem medicīnas māsa izveido un izsniedz atbildīgaipersonai plānotu
nepieciešamo produktu sarakstu katrai ēdināšanas dienai, kā arī ēdināšanas perioda nepieciešamo produktu
kopsavilkumu paraugs (pielikumsNr.5). Aprēķinot nepieciešamo produktu daudzumu katra ēdiena produkta TK
pusfabrikāta (notīrīta) svars tiek reizināts ar plānoto porciju skaitu unrezultātam tiek pielikts konkrētā produkta plānotais
atbiruma procents, rezultātā iegūstot kopējo nepieciešamo netīrīta produkta svaru. Atbirumaprocents katram konkrētam
produktam tiek iegūts veicot konkrēta iepirkuma produkta atbirumu kontrolsvēršanu, nepārsniedzot noteiktās atbiruma
procentunormas (pielikums Nr.2).
5.      Realizācijas uzsākšanas posms.  
5.1.   Lai iestādes ēdināšanas pakalpojumu klienti un/ vai to vecāki savlaicīgi iepazītosar plānotās ēdināšanas saturu, tad
plānotās klientu EK tiek izvietotas klientiem un/vai vecākiem pieejamā vietā – iestādes mājaslapā un ēdināšanasbloka 
un/ vai ziņojumu stendā (atbilstoši katras iestādes noteikumiem) vienu nedēļu uz priekšu.
5.2.   Atbilstoši plānotajam iepērkamo produktu sarakstam un ņemot vērā esošo noliktavas atlikumuatbildīgā persona
veic produktu pasūtījumu piegādātājiem. Ņemot vērā katras konkrētās iestādes produktu glabāšanas iespējas, pārtikas
aprites prasības unproduktu realizācijas termiņus, lai samazinātu darba laika patēriņu produktu pasūtīšanai, saņemšanai,
kā arī, lai samazinātu dokumentu aprites daudzumu,plānotie produkti tiek iepirkti iespējami lielākās partijās
nepieciešamajā apjomā.
6.      Tiešās realizācijas 1.posms.(Preču saņemšana, noformēšana)
6.1.   Atbildīgā persona produktu pieņemšanas laikā veic produktu daudzuma pārbaudi atbilstošiiegādes dokumentam,
vizuāli novērtē. Pārtikas produkti, kuri jau piegādes brīdī neatbilst ēdināšanas un/ vai iepirkuma prasībām netiek
pieņemti.
6.2.   Pirms pārtikas preču izmantošanas atbildīgā persona veic visu pārtikas prečusaņemšanai atbilstošo dokumentu un
produktu pieņemšanas noliktavā iegrāmatošanu.
7.      Tiešās realizācijas 2.posms.(Precizēšana un pārrēķins)
7.1.   Atbildīgā persona novērtē saņemto pārtikas produktu kvalitāti un atbilstoši katrakonkrētā produkta kvalitātei tiek
aprēķināts produkta atbiruma procents un atbilstoši TK tiek aprēķināts nepieciešamais EK svaigu produktu
izsniegšanainepieciešamais daudzums, lai izgatavotu EK norādīto ēdienu apjomu (svaru). Ēdiena izgatavošanā galvenā
prasība ir izgatavot ēdienu atbilstoši TK un EKnorādītam svaram un kvalitātei.  Nav pieļaujams, ka ēdiena izgatavošanas
gaitā konstatētās atbiruma neprecizitātes,īpaši, ja sanāk mazāk gramu pusfabrikātiem, tiek kompensētas ar TK
neatbilstošiem produktiem.
7.2.    Saņemtajai gabala precei tiek noteikts vienas porcijas precizēts svars.
7.3.   Ja atbilstoši 7.1. un 7.2. punktiem ir veiktas korekcijas un/ vai līdz realizācijasposma sākumam netiek saņemti visi
nepieciešamie pārtikas produkti vai to daudzumi, tad atbilstoši saņemto produktu daudzumam un apjomam medicīnas
māsaveic plānotās EK ēdienu, svara un/ vai ēdiena satura korekcijas.
7.4.   Ja pirms produktu izsniegšanas ražošanas procesa izpildei ir zināms precizētaisaudzēkņu skaits konkrētās dienas
ēdienreižu ēdināšanai, tad, ja iespējams,  medicīnas māsa veic plānotās EK porciju skaita korekcijas, atbilstoši pārrēķinot
nepieciešamo produktu daudzumu unatbilstoši precizētajai darba EK izstrādā nepieciešamo produktu izsniegšanas
kopsavilkums.
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8.      Tiešās realizācijas 3.posms.(viss izgatavošanai, izgatavošana)
8.1.   Medicīnas māsa izsniedz pavāram darba EK atbilstoši 4.1. punktam vai izmaiņu gadījumāatbilstoši 7.3. punktam
paraugs (pielikums Nr.6) un iepazīstina vai izsniedz rakstiskā formā ar konkrēto izgatavojamo ēdienu TK saturu, ņemot
vērā 7.punktāizdarītās korekcijas. Pavārs izgatavo ēdienu  atbilstoši TK aprakstītajam tehnoloģiskajam procesam.
8.2.   Medicīnas māsa izsniedz atbildīgai personai nepieciešamo pārtikas produktu sarakstu,atbilstoši 4.3. punktam, vai
izmaiņu gadījumā 7.4. punkta paraugs (pielikums Nr.5).
8.3.   Atbildīgā persona pamatojoties uz 8.2. punktā noteikto pārtikas produktu sarakstuizsniedz pavāram ražošanas
procesam nepieciešamos pārtikas produktus.
8.4.    Produktus no noliktavas izsniedz, pieļaujot novirzi no ēdienkartē noteiktā produkta svara, ievērojot šādus
nosacījumus:
8.4.1.      izsniedzamo produkta svaru kg noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata, izņemot- pienu, sulu,kefīru,
tīrkultūru un jogurtu veselos kg ,- garšvielas un tēju, atstājot divus vai trīs ciparus aiz komata,-olas-izsniedz gabalos,
pieņemot, ka vienas olassvars ir 0.05 kg,
8.4.2.      produktus, kuri ir pasūtīti un saņemti pēc darba-plānotajām ēdienkartēm un tie navglabājami īsā realizācijas
termiņa dēļ, atļauts izsniegt saņemtajā daudzumā.
9.      Tiešās realizācijas 4.posms.(uzsākta izgatavošanas procesa laikā)
9.1.    Ja ražošanas procesa laikā pavārs konstatē, ka saņemtais pārtikas produktu kopums jebkuru iemeslu dēļ nevar
nodrošinātnepieciešamo apstrādāto produktu (pusfabrikāta) daudzumu, lai izgatavotu nepieciešamo daudzumu gatava
ēdiena, atbilstoši TK, tad medicīnas māsa veic EKpārrēķinu atbilstoši 7.punktam un koriģē atbilstoši 8.2.punktam
izsniegto produktu daudzumu.
9.2.    Ja uzsāktā ēdienu izgatavošanas procesa laikā tiek precizēts pasūtītais audzēkņu skaits un ņemot vērā, ka
bērniempagatavotais ēdiens nav paredzēts atkārtotai uzsildīšanai nākošā dienā, tad atbilstoši nepieciešamo porciju
daudzumam un katra ēdiena izgatavošanas ciklamtiek izpildīta viena no procedūrām katram konkrētam ēdienam:
9.2.1.      iespēju robežās maina (izsniedz klāt vai atgriež noliktavā) katra konkrētā ēdiena visuizmantojamo produktu
daudzumu veicot jaunu EK datu aprēķinu atbilstoši 7.4. punktam,
9.2.2.      .Ja nav iespējams veikt fizisku produktu daudzuma korekciju, tad atbilstoši jauizsniegtajam produktu
daudzumam  katra ēdiena TK tiek pārrēķināta iegūstot precizētu gatava ēdiena svaru, ko varizgatavot no saņemtajiem
produktiem tieši precizētajam porciju skaitam. Izmantojot šo procedūru ir jāņem vērā , ka gatavās produkcijas porciju
maiņa sadalot reāliizgatavoto ēdienu, atbilstoši nepieciešamajam, mainot katras porcijas svaru var izmantot tikai
proporcionāli lielā daudzumā mainīt ēdiena porciju daudzumu unpakārtoti svaru, tad, lai nodrošinātu bērnu ēdināšanas
kvalitāti ir jāpārstrādā EK atbilstoši 7.4. punktam.
10.  Tiešās realizācijas 5.posms.(ēdiena pasniegšana)
10.1.                    Pirms ēdiena sadales bērniem ēdināšanas bloka vadītājs vai medicīnas māsa paņem
pagatavotos paraugus. Ēdiena paraugus marķē, norādotparauga ņemšanas laiku (stundu, minūti). Paraugus uzglabā
ledusskapī 24 stundas 2-60c temperatūrā, pēc tam iznīcina.
10.2.                     Gatavo ēdienu izdala atbilstošajās porcijās, ņemot vērā katra konkrētā ēdiena
tehnoloģisko procesuspecifiku un porcijas svaru, atbilstoši 7.,8., un 9.punkta korekcijām.
10.3.                     Gatavo, izdalīto (atbilstoši 10.1.punktam) ēdienu uzglabā un pasniedz atbilstoši TK
noteiktajam.
11.  Atskaišu veidošanas posms
11.1.                     Atbilstoši dienas ēdināšanas plānošanas un tiešās realizācijas posmiem atbildīgā
persona sastādaapkopojošo atskaiti  ”Ēdienkarte” paraugs (pielikums Nr.6),  kurā tiek norādīts:
11.1.1.  ēdienkartes datums,
11.1.2.  ēdienreizes nosaukums,
11.1.3.  ēdienreizes porciju skaits,
11.1.4.  ēdiena nosaukums,
11.1.5.  katra ēdiena vienas porcijas svars bruto, neto, gatavs,
11.1.6.   katra ēdiena visu porciju svars bruto, neto, gatavs.
11.2.                    Atbilstoši dienas ēdināšanas plānošanas un tiešās realizācijas posmiem atbildīgā
persona sastāda “Akts par izlietoto materiālovērtību norakstīšanu” paraugs (pielikums Nr.7) katra ēdiena realizētajam
satura (Produktu) atšifrējumam, kurā tiek norādīts:
11.2.1.  ēdiena nosaukums,
11.2.2.  katra ēdiena vienas porcijas izmaksas,
11.2.3.   katra ēdiena realizētais porciju skaits,
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11.2.4.   katra ēdiena produktu nosaukums,
11.2.5.  produkta mērvienība,
11.2.6.  realizētais produkta  svars katrā ēdienā visām porcijām,
11.2.7.  realizētais produkta  svars kopā uz 1 personu gr visās ēdienreizēs,
11.2.8.  realizētais produkta  svars kopā visās ēdienreizēs visām porcijām produkta mērvienībā,
11.2.9.  realizētais produkta svars kopā visām porcijām visās ēdienreizēs kilogramos,
11.2.10.                      produkta realizācijas summa visām porcijām visās ēdienreizēs.
11.3.                    Atbildīgā persona katra mēneša beigās  sagatavo atskaiti “Izmaksu atskaite” atšifrējot
izmaksas pa dienām -paraugs pielikumā Nr.8.
12.  Produktu norakstīšanas un kontroles posms
12.1.                    Katras dienas ēdināšanas process tiek noslēgts ar dienas ēdināšanai izmantoto
saņemto preču (produktu) norakstīšanas (izlietošanas)iegrāmatošanu atbilstoši  11.2. punkta atskaitei, pamatojoties uz
ēdienkaršu kalendārā piesaistīto ēdienkarti unnorādīto porciju skaitu.
12.2.                     Preču (produktu) norakstīšana veic secīgi – pēc norakstīšanas datuma.
12.3.                    Katra mēneša beigās vai pēc nepieciešamības,  iestādē tiek veikta preču (produktu)
fiziska inventarizācija salīdzinot preču (produktu) iegrāmatotā noliktavas atlikumaatbilstību reālajam noliktavas
atlikumam.
 
Pielikums
 
 
 

Lēmums Nr. 337 Par Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo
noteikumu Nr.18 “Grozījumi Cēsu novada domes2015.gada 17.septembra
saistošajos noteikumos Nr.11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Cēsu novadā”” precizēšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada dome 2019.gada 26.septembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.18“Grozījumi Cēsu novada domes
2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā”” un
nosūtījaVides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk - VARAM) atzinuma sniegšanai. VARAM
savā2019.gada 16.oktobra atzinumā Nr. 1-18/9742 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.18” izteica iebildumus, lūdzot tos
precizēt.
Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk – Likums) pašvaldībām, izdodotsaistošos noteikumus, ir tiesības
noteikt atsevišķu likuma normu piemērošanas kārtību. Likuma 3.panta pirmajā daļā noteikts, ka nekustamā īpašuma
nodokļalikmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos
saistošajos noteikumos. Pamatojoties uz likuma“Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punkta trešo daļu, 21.panta
pirmās daļas 15.punktu, 43¹.panta pirmo un ceturto daļu, 45.panta otro, trešo, piekto,sesto un septīto daļu, likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmo daļu, ņemot vērā Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.10.2019.
atzinumu(protokols Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
T.Jaunzemis,A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
            Precizēt Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.18 “GrozījumiCēsu novada
domes 2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu
novadā”” norādi, uz kāda normatīvā akta pamata saistošie noteikumi izdoti, un izteikt to šādāredakcijā:
 
“ Izdoti saskaņā ar  likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"   2.panta 8.1 daļu, 3.panta 1.6 daļu, 9.panta otro daļu un
Pārejas noteikumu 58., 59.punktu”.
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/pielikums%20lem%20nr%20336.pdf
https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli#p2
https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli#p3
https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli#p9
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Lēmums Nr. 338 Par pabalsta piešķiršanu politiski represētām personām

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu datu apstrādes departamenta 2016. gada 24.
oktobrasniegtajiem datiem un pārbaudot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” pieejamās datu bāzes,
konstatēts, ka 2019. gada 25. oktobrī Cēsunovada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir 160 politiski represētās
personas un nacionāli pretošanās kustības dalībnieki. Ievērojot tuvojošosLatvijas valsts proklamēšanas 101. gadadienu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšukomitejas 2019.
gada 31.oktobra atzinumam (protokols Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale,J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret
– nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personas datu apstrādes departamenta ziņām, piešķirt
un pārskaitīt Cēsu novadapašvaldībā deklarētajām Politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem Svētku pabalstu 50,00  (piecdesmit) euro apmērā katram.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone).
 
 

Lēmums Nr. 339 Par Cēsu novada domes 2019. gada 7. novembra saistošo
noteikumu Nr. 21 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra
saistošajos noteikumosNr. 16 „Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem””
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo  daļu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo
un veselības jautājumu komitejas 2019. gada 24. oktobra atzinumam (protokols Nr. 11) un Cēsu novadadomes Finanšu
komitejas 2019. gada 31. oktobra  atzinumam (protokols Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs,T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2019. gada 7. novembra saistošos noteikumus Nr. 21 “GrozījumiCēsu novada domes 2015.
gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem””.
 
Pielikums
Saistošie noteikumi
Cēsīs
2019. gada 7.
novembrī                                                                      
                        Nr.21
 
Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 16 „Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem”
 
 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
 
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Cēsu novada pašvaldībaspabalstiem”
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šādus grozījumus:
 
1.      Papildināt noteikumus ar 4.1.3. punktu šādā redakcijā:
     “4.1.3. pabalsts mācību piederumu iegādei.”.
2.      Papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:
“6.1 Pabalsts mācību piederumu iegādei.
6.11. Bērniem ar invaliditāti ir tiesības saņemt pabalstu mācību piederumu   iegādei 25,00 euro apmērā.
6.12. Pabalstu mācību piederumu iegādei turpina izmaksāt pēc pilngadības sasniegšanas, jaizglītojamais bez 
pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības iestādē vai profesionālajā  skolā, vai vidusskolā, bet ne ilgāk kā līdz 21
gadu vecumam.
6.13. Pabalsts mācību piederumu iegādei ir netiešs un tas tiek izsniegts dāvanu    kartes  veidā.
6.14. Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no jūlija pirmās apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz septembra
pēdējai apmeklētājupieņemšanas dienai.”.
3.      Svītrot 20.1 punktā vārdus ”ja ir apmierināts pieprasījums pēc sociālās palīdzības pabalstiem un Dienesta
budžetā tam pietiekfinanšu līdzekļu.”.
 
Pielikums
Cēsu novada domes 2019. gada 7. novembra saistošo noteikumu Nr. 21
 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Cēsu novada pašvaldības
pabalstiem””
paskaidrojuma raksts
 

Pašreizējās
situācijas
raksturojums
 
 

Šobrīd Cēsu novada pašvaldības pabalstus, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, noteic  Cēsu novada domes 2015. gada 8.
oktobra saistošie noteikumi Nr. 16 “Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem”
(turpmāk – Saistošie noteikumi).
Saistošajos noteikumos, citastarp, paredzēti pabalsti bērniem ar invaliditāti –
brīvpusdienas un vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē un
Ziemassvētku pabalsts 80 gadu vecumu sasniegušiem un vecākiem
senioriem, kā arī personām ar pirmās grupas invaliditāti.
 

Saistošo
noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta
būtība

Lai palielinātu atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti, ir lietderīgi šai
iedzīvotāju grupai piešķiramo atbalstu (brīvpusdienas,  vecāku maksas atlaide
pirmsskolas izglītības iestādē) papildināt ar pabalstu mācību piederumu
iegādei, kā tas ir citām mazaizsargāto iedzīvotāju grupām (piemēram
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm).
Saistošajos noteikumos paredzēts, ka Ziemassvētku pabalstu iepriekš
norādītajām iedzīvotāju grupām piešķir, ja ir apmierināts pieprasījums pēc
sociālās palīdzības pabalstiem un tam pietiek budžeta līdzekļu. Lai nepieļautu
situāciju,  ka,  pastāvot vienādiem apstākļiem, vienai personai var tikt
piešķirts pabalsts, citai, turpretim, ne, ir lietderīgi saistošo noteikumu 20.1
punktā izslēgt iepriekš minēto atrunu un svītrot vārdus ”ja ir apmierināts
pieprasījums pēc sociālās palīdzības pabalstiem un Dienesta budžetā tam
pietiek finanšu līdzekļu.”.

Īss Saistošo
noteikumu
projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumu projektā paredzēts, ka:
1)      Saistošajos noteikumos tiek ietverts papildus pabalsta veids bērniem ar
invaliditāti – pabalsts mācību piederumu iegādei (6.1 punkts);
2)      Saistošo noteikumu paredzētajā Ziemassvētku pabalsta regulējumā
(20.1 punkts) tiek svītroti vārdi  ”ja ir apmierināts pieprasījums pēc sociālās
palīdzības pabalstiem un Dienesta budžetā tam pietiek finanšu līdzekļu.”.

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
pašvaldības
budžetu

Nav ietekmes uz 2019. gada budžetu.
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Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Nav

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām 

Nav

Normatīvie akti,
saskaņā ar
kuriem Saistošie
noteikumi
sagatavoti

Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešā  daļa.

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā ar
Saistošo
noteikumu
projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”,
pieejams Vaives pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu
novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Bērzaines
iela 5, Cēsīs, Cēsu novadā) un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais
dienests”.

 

Lēmums Nr. 340 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu
stacija”-2, Vaives pagasts, Cēsu novads, pārdošanu 

      Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
            Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 26.09.2019. lēmumu Nr. 277 “Par Cēsu novada
pašvaldības nekustamāīpašuma „Rāmuļu stacija”-2, Vaives pagasts, Cēsu novads nodošanu atsavināšanai un cenas
apstiprināšanu” (prot. Nr. 14, 1.p.) atsavināšanai nodeva nekustamoīpašumu „Rāmuļu stacija”-2, Vaives pag., Cēsu nov.,
kadastra numurs 4290 900 0227, sastāvošu no vienistabasdzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 28.4 m2 un 3290/23070
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām un zemes, turpmāk – Īpašums, pārdodot par brīvu cenu 800.00
EUR (astoņi simti euro un 00 centi), un piedāvāja Īpašuma īrniekam izmantot pirmpirkuma tiesības uz Nekustamo
īpašumu, nosūtot atsavināšanaspaziņojumu Nr. 6-2-6/14/4813.
            Pašvaldībā saņemts apliecinājums ar kuru iesniedzējs apliecina gatavību izmantotpirmpirkuma tiesības
uz viņam piedāvāto īpašumu „Rāmuļu stacija”-2, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0227, sastāvošu no
vienistabas dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 28.4m2 un 3290/23070 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām
un zemes, un izmantot nomaksas pirkumu termiņu līdz pieciem gadiem.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo daļu
un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, Pašvaldībasmantas atsavināšanas un izsoles komisijas 20.09.2019. priekšlikumu
(prot. Nr. 20) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.10.2019. atzinumu (protokols Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis,A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Pārdot nekustamo īpašumu „Rāmuļu stacija”- 2, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0227,
sastāvošu no vienistabas dzīvokļa Nr.2 arkopējo platību 28.4 m2 un 3290/23070 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas, palīgēkām un zemes, turpmāk – Īpašums, par Īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 800.00 EUR (astoņi simti euro un 00
centi).

http://www.cesis.lv/
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2.      Piekrist Īpašumu pārdot uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 5 (pieci) gadi.
3.      Piešķirt Pircējam tiesības nostiprināt iegūto Īpašumu zemesgrāmatā pirms nomaksas veikšanas uz sava vārda,
vienlaikusnostiprinot ķīlas tiesības par labu Cēsu novada pašvaldībai.
4.       Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu Īpašuma pirkuma līgumu.
5.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 341 Par nekustamā īpašuma daļas  Amatnieku iela 4, Cēsis, Cēsu
nov., pirkšanu

Ziņo J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.07.2019. lēmumu Nr.59 „Par
zemes ierīcībasprojekta Amatnieku iela 4 un Gaujas iela 43, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu” ir veikta zemes vienību
kadastrālā uzmērīšana pārkārtojot nekustamā īpašumaAmatnieku iela 4, Cēsis, Cēsu nov., zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4201 007 0611 un nekustamā īpašuma Gaujas iela 43, Cēsis, Cēsu nov., zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4201 007 0017 robežas (pievienojot zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 0070017 1174m2).
Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3. panta prasībām Pašvaldība, saņēmusi
SIA „Invest –Cēsis”, Reģ. Nr. LV 44103018948, vērtējumu, saskaņā ar kuru 2019. gada 18. oktobrī nekustamā īpašuma-
pievienojamā zemes gabala, kadastra apz. 4201007 0611, Amatnieku iela 4, Cēsīs, Cēsu novadā, visticamākā tirgus vērtība
ir EUR 8500 (astoņi tūkstoši pieci simti euro).
      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu noteiktā funkcija – gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu,ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana…) un 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, kā arī Cēsu novada pašvaldībasAttīstības un
teritorijas plānošanas komisijas 26.06.2018. priekšlikumu (prot.Nr.25) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
31.10.2019. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
T.Jaunzemis,A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
1.      Pirkt zemes gabalu, platība 0,1174 ha, kas tiek pievienots zemes vienībai Gaujas iela43, Cēsis, Cēsu novads,
kadastra apzīmējums 4201 007 0017, par cenu 8500.00 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi), ar mērķi –
sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai, gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību
uniedzīvotāju izglītību.
2.      Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu īpašuma pirkuma līgumu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 342 Par grozījumu  Cēsu novada domes 10.05.2018. lēmumā Nr.148
„Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu transporta līdzekļiem”

Ziņo J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļuun mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.2 panta piekto daļu,   Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumu Nr.565
„Noteikumi par valstsun pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 62. un 63. punktu un
Cēsu novada domes 2017. gada 28. decembranoteikumu Nr. 54 ‘’Transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu
uzskaites kārtība’’ 1.6.apakšpunktu, kā arī ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.10.2019. atzinumu (prot.
Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis,
B.Mežale,J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Izdarīt grozījumu Cēsu novada domes 10.05.2018. lēmumā Nr. 148  „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu
automašīnām” , izsakot   1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
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1.10. Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes
vadītājam 30 360

 
2. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības revidentei.
 
 

Lēmums Nr. 343 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija
lēmumā Nr. 168 ‘’Par Transporta kustības organizācijas komisiju’’

Ziņo I.Purmale, personāla vadītāja
 
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
rīkojumuapstiprinātajos komisijas darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komisijas un amatpersonu
kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale,J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
1.      Izslēgt no Cēsu novada pašvaldības Transporta kustības organizācijas komisijas sastāvaD.Ozoliņu, Īpašuma
apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieri.
2.      Iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas locekļi J.Kanderu, Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas
pārvaldes vecāko komunālinženieri.
3.      Izdarīt Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 168 ‘’Par Transporta kustībasorganizācijas
komisiju’’ grozījumus un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
‘’2.Lai realizētu ceļu pārvaldītāja kompetenci par pašvaldības ceļiem, izveidot Transporta kustības organizācijas komisiju
šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
M.MALCENIEKS, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
E.TAURENE, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes galveno teritorijas plānotāja
Komisijas locekļi:
G.GROSBERGS, Cēsu novada domes deputāts;
A.MALKAVS, Cēsu novada domes deputāts;
J.KANDERS, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vecākais komunālinženieris;
A.Miklāvs, Cēsu novada būvvaldes sabiedriskās vides pieejamības eksperts;
E.MATUSEVIČA, Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes speciāliste;
Komisijas sekretārs:
                        J.KANDERS, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas
pārvaldes        vecākais komunālinženieris.”
 

Lēmums Nr. 344 Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā
Nr. 165 “Par Administratīvo komisiju”

Ziņo: I.Purmale, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja personāla vadītāja
 
Ņemot vērā Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšlikumus par izmaiņām  Administratīvās komisijas sastāvā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un likuma„Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā”   6.panta trešo daļu,    izvērtējot likumos, Ministru kabinetu noteikumos,
Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un   komisijas darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto
komisijas un konkrēto amatpersonu kompetences, tiesībasun pienākumus, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10
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balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis,B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Izslēgt no Administratīvās komisijas sastāva komisijas locekli Ievu Rudzīti, Cēsu novada Pašvaldības policijas
priekšnieka vietnieci.
2. Iekļaut Administratīvās komisijas sastāvā kā komisijas locekli Guntaru Norbutu, Cēsu novada Pašvaldības policijas
priekšnieku.
3. Izdarīt Cēsu novada domes 2017. gada 13.jūlija lēmumā Nr.165 “Par Administratīvo komisiju”  grozījumus un izteikt
lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
 
“2. Lai izskatītu lietas par Cēsu novada administratīvajā teritorijā izdarītajiem administratīvajiempārkāpumiem, apstiprināt
Administratīvo komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
B.SANDLERS;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
V.SVIĶIS, Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes dienesta viesnīcas vadītājs;
Komisijas locekļi:
G.NORBUTS, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks;
                D.OZOLIŅŠ, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris;
                J.GOBA;
Komisijas sekretāre:
                I.JANSONE, Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore.“.
 
 

Lēmums Nr. 345 Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā
Nr. 169 “Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju ”

Ziņo: I.Purmale, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja personāla vadītāja
 
 Ņemot vērā izmaiņas iestādes “Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantapirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
  6.panta trešo daļu,    izvērtējot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos
un   komisijas darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komisijas un konkrēto amatpersonu
kompetences,tiesības un pienākumus, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
T.Jaunzemis, A.Melbārdis,B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2017. gada 13.jūlija lēmumā Nr.169 “Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju” 
grozījumus komisijas sastāvā, izskatot lēmuma 2. punktu šādā redakcijā:
 
“2. Lai realizētu pašvaldības kompetenci atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam,izveidot  Attīstības un teritorijas
plānošanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs :
M.MALCENIEKS, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs;
Komisijas locekļi :
J.ROZENBERGS, Cēsu novada domes priekšsēdētājs;
A.EGLIŅŠ-EGLĪTIS, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājs;
V.LUKSTIŅA, Cēsu novada Būvvaldes arhitekte;
V.KALANDĀROVS, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs;
E.TAURENE, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes galvenā teritorijas plānotāja;
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Komisijas sekretārs:
A.ALKSNĪTE, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja sekretāre.”
 

Lēmums Nr. 346 Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā
Nr. 171 “Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”

Ziņo: I.Purmale, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja personāla vadītāja
 
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā, pamatojotiesuz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  
6.panta trešo daļu,    izvērtējot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos
un   komisijas darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komisijas un konkrēto amatpersonu
kompetences,tiesības un pienākumus, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
T.Jaunzemis,A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
1. Izslēgt no Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva komisijas locekli Valdu Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes
vadītāja.
2. Iekļaut Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā kā komisijas locekli Eviju Atvaru, Vaives pagasta pārvaldes
vadītāju.
3. Izdarīt Cēsu novada domes 2017. gada 13.jūlija lēmumā Nr.171 “Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju” grozījumus
unizteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
 
“2. Lai risinātu jautājumus saistībā ar dzīvojamo māju nodošanu iedzīvotājupārvaldīšanā un izskatītu saņemtos
iesniegumus, apstiprināt Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
A.      MIHAĻOVS, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
A. ĶERPE, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Nekustamo īpašumu pārvaldnieks;
Komisijas locekļi:
E.ATVARA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja;
Komisijas sekretāre:
D. EIHENBAUMA, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Nekustamo īpašumu
darījumuspeciāliste.“.
 
 

Lēmums Nr. 347 Par grozījumu Cēsu novada domes 2014. gada 30. oktobra
lēmumā Nr. 412 “Par Cēsu novada medību koordinācijas komisiju”

Ziņo: I.Purmale, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja personāla vadītāja
 
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā, pamatojotiesuz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  
6.panta trešo daļu, Medību likuma 29. panta piekto daļu, sesto daļu,  Ministru kabineta 26.05.2014. noteikumu Nr. 269
„Noteikumi par medījamo dzīvniekunodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2. punktu,  Cēsu
novada domes 18.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 21.  punktu, pamatojoties uz
Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības deleģējumu Nr. VM2.1-10/221, LatvijasBiškopības biedrības
deleģējumu Nr. 2018-18 un biedrības “Latvijas Mednieku savienība” deleģējumu Nr. 1-18/09, biedrības “Latvijas Zemnieku
federācija”deleģējumu Nr. 16/2018, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos
noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vaiamatpersonu rīkojumu apstiprinātajos komisijas darbību
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komisijas un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus,Cēsu
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novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, B.Mežale,J.Rozenbergs,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, (deputāts A.Melbārdis nepiedalās lēmuma
pieņemšanā), nolemj:
 
1.       Izslēgt no Cēsu novada medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāju Valdu Zaļaiskalna, Vaives pagasta
pārvaldes vadītāju.
2.       Veikt izmaiņas Cēsu novada medību koordinācijas komisijas sastāvā un iecelt par komisijas priekšsēdētāju
Andri Melbārdi, Biedrības “Latvijas Mednieku savienība” sastāvā esošās biedrības “Mednieku klubs Priekuļi” pārstāvis.
3.       Veikt izmaiņas komisijas sastāvā un iekļaut kā Cēsu novada medību koordinācijas komisijas locekli Eviju
Atvaru, Vaives pagasta pārvaldes vadītāju.
4.       Izdarīt Cēsu novada domes 2014. gada 30. oktobra lēmumā Nr.412 “Par Cēsu novada medību koordinācijas
komisiju”  grozījumus un izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
 
“ 1. Izveidot Cēsu novada medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
A.MELBĀRDIS, Biedrības “Latvijas Mednieku savienība” sastāvā esošās biedrības “Mednieku klubs Priekuļi”pārstāvis;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
J.PĒTERSONS, Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecība Priekuļu nodaļas pārstāvis;
Komisijas locekļi:
Z.ŠPATE, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas
vadītāja;
E.ATVARA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja;
I.EZERNIECE, Latvijas Biškopības biedrības Cēsu nodaļas pārstāve;
D.KALNIŅA, Biedrības “Latvijas Zemnieku federācijas” pārstāve;
Komisijas sekretārs:
E.ATVARA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja.
 

Lēmums Nr. 348 Par grozījumiem Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumā 449
“Par Cēsu novada pašvaldības komisijudarījumiem ar lauksaimniecības zemi”

Ziņo: I.Purmale, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja personāla vadītāja
 
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā, pamatojotiesuz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  
6.panta trešo daļu,    izvērtējot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos
un   komisijas darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komisijas un konkrēto amatpersonu
kompetences,tiesības un pienākumus, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
T.Jaunzemis,A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
1.       Izslēgt no Cēsu novada pašvaldības komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi komisijas priekšsēdētāja
vietnieci Valdu Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāju.
2.       Veikt izmaiņas Cēsu novada pašvaldības komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi sastāvā un iecelt par
komisijas priekšsēdētāja vietnieku Ati Egliņu-Eglīti, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītāju.
3.       Veikt izmaiņas komisijas sastāvā un iekļaut kā Cēsu novada pašvaldības komisijas darījumiem ar
lauksaimniecības zemi komisijas locekli Daci Eihenbaumu, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes
nekustamo īpašumu darījumu speciālisti.
4.       Izdarīt Cēsu novada domes 2014. gada 20. novembra lēmumā Nr.449 “Par Cēsu novada pašvaldībaskomisiju
darījumiem ar lauksaimniecības zemi” grozījumus un izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
 
“1.Izveidot Cēsu novada pašvaldības komisiju darījumiem ar lauksaimniecības zemi šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
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A.MIHAĻOVS, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
A.EGLIŅŠ-EGLĪTIS, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājs;
Komisijas locekļi:
D.EIHENBAUMA, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu
darījumuspeciāliste;
A.ĶERPE, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes  nekustamo īpašumu pārvaldnieks;
E.ATVARA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja;
Komisijas sekretāre:
E.ATVARA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja.”
 
 

Lēmums Nr. 349 Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā
Nr. 42 “Par konkursa “Būve20...”komisijas apstiprināšanu”

Ziņo: I.Purmale, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja personāla vadītāja
 
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā un amatunosaukumos, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valstsamatpersonu darbībā”   6.panta trešo daļu,    izvērtējot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada
domes saistošajos noteikumos un   komisijas darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komisijas un
konkrēto amatpersonu kompetences, tiesībasun pienākumus, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis,A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Izslēgt no “Konkursa “Būve 20…” komisijas” komisijas locekli Gunitu Hjortenbergu, Cēsu novada Būvvaldes
vadītājas vietnieci.
2.       Veikt izmaiņas komisijas sastāvā un iekļaut kā “Konkursa “Būve 20…” komisijas”  komisijas locekli Uģi
Dančauski, Cēsu novada Būvvaldes būvinspektoru.
3.       Izdarīt Cēsu novada domes 2009. gada 1.jūlija lēmumā Nr.42 “Konkursa “Būve 20…” komisijas” grozījumus un
izteikt lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:
 
“4. Apstiprināt “Konkursa “Būve 20…” komisiju” šādā sastāvā:
                Komisijas priekšsēdētāja :
I.SUIPE, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja;
                Komisijas locekļi:
V.LUKSTIŅA, Cesu novada Būvvaldes arhitekte;
V.GASIŅA, Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības pārstāve;
I.ĀDAMSONE, Attīstības un būvniecības pārvaldes projektu vadītāja;
M.PAVĀRS, Attīstības un būvniecības pārvaldes lielo būvniecības projektu vadītājs;
U.DANČAUSKIS, Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors.
                Komisijas sekretāre:
D.BERNOVSKA,  Cēsu novada Būvvaldes sekretāre.“
 
 

Lēmums Nr. 350 Par grozījumu Cēsu novada domes 2013. gada 14. marta
lēmumā Nr.108 “Par  Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvju apzināšanas komisiju”

Ziņo: I.Purmale, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja personāla vadītāja
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Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā un amatunosaukumos, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valstsamatpersonu darbībā”   6.panta trešo daļu,    izvērtējot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada
domes saistošajos noteikumos un   komisijas darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komisijas un
konkrēto amatpersonu kompetences,tiesības un pienākumus, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis,B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.       Izslēgt no Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas komisijas
locekli Gunitu Hjortenbergu, Cēsu novada Būvvaldes vadītājas vietnieci.
2.       Veikt izmaiņas komisijas sastāvā un iekļaut kā Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu
būvju apzināšanas komisijas locekli Ati Egliņu-Eglīti, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītāju.
3.       Izdarīt Cēsu novada domes 2013. gada 14.marta lēmumā Nr.108  “Par  Vidi degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisiju” grozījumus un izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
 
“1. Izveidot Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanaskomisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
I.SUIPE, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs;
Komisijas locekļi:
                A.EGLIŅŠ-EGLĪTIS, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājs;
V.TIRZMALIS, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists;
T.ĻVOVA, Cēsu novada Pašvaldības policijas inspektore par saistošo noteikumu uzraudzību;
M.PAVĀRS, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde lielo būvniecības projektuvadītājs;
U.DANČAUSKIS, Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors;
Komisijas sekretāre:
D.BERNOVSKA, Cēsu novada Būvvaldes sekretāre. “.
 
 
 

Lēmums Nr. 351 Par grozījumu Cēsu novada domes 2009.gada 01. jūlija lēmumā 
Nr. 45 “Par konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas
apstiprināšanu”

Ziņo: I.Purmale, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja personāla vadītāja
 
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā, pamatojotiesuz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  
6.panta trešo daļu,    izvērtējot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos
un   komisijas darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komisijas un konkrēto amatpersonu
kompetences, tiesības unpienākumus, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
T.Jaunzemis,A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
1.       Izslēgt no Konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas priekšsēdētāju Gunitu Hjortenbergu, Cēsu
novada Būvvaldes vadītājas vietnieci.
2.       Iecelt par Konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas priekšsēdētāju Irēnu Suipi, Cēsu novada
Būvvaldes vadītāju
3.       Izdarīt Cēsu novada domes 2009. gada 1.jūlija lēmumā Nr.45 “Par konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu



31. no 36

vecpilsētā” komisijas apstiprināšanu” grozījumus un izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
 
“2. Apstiprināt konkursa “Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
I.SUIPE, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja;
Komisijas locekļi:
I.ZICMANE,  Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte;
M.PAVĀRS, Attīstības un būvniecības pārvaldes lielo būvniecības projektu vadītājs;
Komisijas sekretāre:
D.BERNOVSKA, Attīstības un būvniecības pārvaldes Cēsu novada Būvvaldes sekretāre. “.
 
 
 
 

Lēmums Nr. 352 Par grozījumu Cēsu novada domes 2019. gada 25. jūlija
lēmumā  Nr. 240 “Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un
sakoptākoteritoriju” komisijas un nolikuma ” apstiprināšanu”

Ziņo: I.Purmale, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja personāla vadītāja
 
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā, pamatojotiesuz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  
6.panta trešo daļu,    izvērtējot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos
un   komisijas darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komisijas un konkrēto amatpersonu
kompetences,tiesības un pienākumus, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
T.Jaunzemis,A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
1.       Izslēgt no Konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas locekli Valdu
Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāju.
2.       Iecelt par Konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas locekli Vēsmu
Lukstiņu, Cēsu novada Būvvaldes arhitekti.
3.       Izdarīt Cēsu novada domes 2019. gada 25.jūlija lēmumā Nr.240 “Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada
dārzu un sakoptāko teritoriju”komisijas un nolikuma ” apstiprināšanu” grozījumus un izteikt lēmuma 2.punktu šādā
redakcijā:
 
“2. Apstiprināt konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
S.ĶERPE, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
D.OZOLIŅŠ, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris;
Komisijas locekļi
V.LUKSTIŅA, Cēsu novada Būvvaldes arhitekte;
E.ATVARA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja  
E.MATUSEVIČA, Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes komunikācijasspeciāliste.
Komisijas sekretāre:
S.ĶERPE, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte.”.
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Lēmums Nr. 353 Par stundas likmes noteikšanu deputātiem

Ziņo: I.Purmale, Administrācijas biroja personāla vadītāja
           
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.pantu un Cēsu novada
domes 2009. gada1. jūlija Darba samaksas noteikumu 2.punkta 2.2.apakšpunktu (apstiprināti ar Cēsu novada domes
01.07.2009. lēmumu Nr.11),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
T.Jaunzemis,A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt vienas darba stundas apmaksas likmi:
1.1. 9,84 eur/h - Domes priekšsēdētāja vietniekam;
1.2. 8,68 eur/h - Domes komitejas priekšsēdētājam;
1.3. 6,95 eur/h - Domes deputātam.
 
2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā noteiktā darba stundas apmaksas likme piemērojama, sākot ar 2019. gada oktobra mēnesi.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Finanšu pārvaldes vadītājam.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 354 Par grozījumu  Cēsu novada domes 21.06.2018. lēmumā  Nr.
206 “Par maksas pakalpojumiem virtuves bloku telpām un virtuves iekārtām
Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu
novada domes08.10.2015. lēmumu Nr.239 “Par “Kārtības, kādā Cēsu novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un
uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šopakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un
apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus” apstiprināšanu”  un veiktajiem uzturēšanasizdevumu aprēķiniem, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis,A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt grozījumu Cēsu novada domes 21.06.2018. lēmumā Nr. 206 “Par maksas pakalpojumiem virtuves bloku
telpām un virtuves iekārtām Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”svītrojot lēmuma 1.1.2., 1.2.2., 1.3.2.apakšpunktā
vārdus un skaitļus ‘’laika periodam no 01.01.2019.- 31.08.2019.’’. 
2.       Uzdot Finanšu pārvaldei (vad. A.Zerne) un Izglītības pārvaldei (vad. L.Kokina) nodrošināt darbību atbilstoši
lēmumam.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājam.1.

 
 

Lēmums Nr. 355 Par vadlīniju “Satiksmes drošības un mierināšanas risinājumu
piemērošana Cēsu novadā”  apstiprināšanu

Ziņo: E.Taurene, Cēsu novada Būvvaldes galvenā teritorijas plānotāja
 
            Lai tiektos uz mērķi samazināt ceļu satiksmes negadījumos cietušo un bojā gājušo skaitu, uzlabotu
drošības apstākļus mazāk aizsargātiemceļu satiksmes dalībniekiem un veicinātu drošākas satiksmes infrastruktūras
veidošanu, Cēsu novada pašvaldībā izstrādātas vadlīnijas “Satiksmes drošības unmierināšanas risinājumu piemērošana
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Cēsu novadā”, kuras paredzēts ieviest pakāpeniski, ielu remontdarbu un pārbūves gaitā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 2.daļu, Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18
“Cēsunovada pašvaldības nolikums” 42. punktu, saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Transporta kustības organizācijas
komisijas 22.10.2019. atzinumu (prot. Nr. 8)un Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 24.10.2019.
atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,T.Jaunzemis,
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.                  Apstiprināt vadlīnijas “Satiksmes drošības un mierināšanas risinājumu piemērošana Cēsu
novadā”, saskaņāar pielikumu.
2.                  Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei
un Cēsu novada Būvvaldei.
3.                  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Attīstības
jautājumos.
 
Pielikums lēmumam
Satiksmes drošības vadlīnijas
 

Lēmums Nr. 356 Par Cēsu pilsētas pansionāta Ilgstošās sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas stratēģiskāplāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu

Ziņo: I.G.Paegle, Cēsu pilsētas pansionāta direktore
 
              Ievērojot Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pansionāta Nolikumu, Iekšējās
kārtībasnoteikumus, MK 2017.gada 13.jūnija noteikumus Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, MK
2019.gada 02.aprīļa noteikumi Nr.138 “Noteikumipar sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” MK
2000.gada 12.decembra noteikumi Nr.431 “Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām”un citiem normatīvajiem
aktiem un plānošanas dokumentiem, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 
24.10.2019.atzinumam  (prot.Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis,I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – 1 (B.Mežale), atturas
– nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu pilsētas pansionāta Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas stratēģisko plānu
2020.-2022.gadam, saskaņāar pielikumu.
2.      Lēmuma izpildes nodrošināšanu uzdot Cēsu pilsētas pansionātam.
3.      Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2020.
4.      Kontroli par lēmumu izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei.
 
Stratēģiskais plāns
Rīcības plāns un sasniedzamie rezultāti
 
 

Lēmums Nr. 357 Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas ERASMUS+
projekts budžeta apstiprināšanu

Ziņo: D.Sarkane, Erasmus+ projekta vadītāja
 
 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 attīstības  aģentūras (VIAA) projektu konkursam pieteikusi savu dalību un saņēmusi
apstiprinājumu dalībai Eiropas Savienības Erasmus+ Pamatdarbības Nr.2 (Ka2) skolu apmaiņas partnerības projektā Nr.

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/pielikums%20lem%20nr%20355%20vadlinijas.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/Satismes%20drošības%20vadlīnijas_0711_dome.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/pielikums%20lem%20nr%20356%20pansionats%20(002).pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/Ricibas%20plans%20un%20sasniedzamie%20rezultati%20(2).pdf
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2019-1-EL01-KA229-062934_4 (partneris) “Publicity and Nutrition” (Publicitāte un uzturs).Projekta darbības laiks no
2019.gada 1.septembra līdz 2021.gafa 31.augustam. Projekta īstenošanai piešķirta finansējuma maksimālā summa
28160,00 EUR (divdesmitastoņi tūkstoši viens simts sešdesmit euro, 00 centi), avansa maksājums sastāda 80% no līgumā
noteiktās maksimālās finansējuma summas, t.i.,22528,00   EUR (divdesmit divi tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi euro,
00 centi).
        Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu unERASMUS+ programmas projekta finansējuma līgumu, līguma Nr. 2019-1-EL-KA229-062934_4, Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs,M.Sestulis, B.Mežale, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt 2019.gada budžetu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas ERASMUS+ projektam “Publicity
and Nutrition” (Publicitāte un uzturs) – līgums Nr. 2019-1-EL-KA229-062934_4

Klasifikācijas kods Summa EUR
Ieņēmumi 22528,00
18.6.3.0 22528,00
Izdevumi 3000
1000 500
2000 2500

2.      Uzdot Finanšu pārvaldei (vad. A. Zerne) 1.punktā minēto finansējumu iekļaut Cēsu novada
pašvaldības2019.gada budžeta grozījumos.
3.      Projekta īstenošanas laikā atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai no iestādes
pamatbudžetalīdzekļiem segt projekta priekšfinansējumu 5632 EUR (pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit divi euro) apmērā.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 358 Par zemes reformas pabeigšanu Cēsu novada, Cēsu pilsētā

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu pilsētas Zemes komisijas priekšsēdētājs
 
 
            Atbilstoši 1998.gada 29.oktobrī pieņemtā likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.pantam
zemes reforma uzskatāma parpabeigtu, ja pilsētas pašvaldības teritorijā ir izpildīti likuma „Par zemes reformu Latvijas
Republikas pilsētās” 6., 7. un 8.pantā paredzētie darbi.
Zemes reformas izpildes kārtību pilsētās noteica 1991.gada 20.novembrī pieņemtaislikuma „Par zemes reformu Latvijas
Republikas pilsētās" 5.pants, saskaņā ar kuru zemes reforma pilsētās veicama trijās kārtās.
Zemes reformas pirmajā kārtā bija jāpieprasa zeme un jāpieņem šie pieprasījumi.
Zemes reformas otrajā kārtā - jāizstrādā pilsētas ģenerālplāni un jānodrošinanepieciešamie izejas dati zemes ierīcības
projekta sastādīšanai,  jāpieņem lēmumi, tai skaitā atzinumi par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai piešķiršanu
īpašumā par samaksu, kā arījāveic zemes izmantošanas plānošana un zemes lietošanas tiesību piespiedu izbeigšana.
Zemes reformas trešajā kārtā pilsētu zemes komisijām jāpieņem un jāizsniedz lēmumipar zemes piešķiršanu īpašumā, kā
arī jādod uzdevumi īpašumā nodotās un lietošanā piešķirtās zemes robežu ierādīšanai dabā un uzmērīšanai,
savukārtpilsētu pašvaldībām jāveic pašvaldības zemes inventarizācija un jāprecizē pilsētas administratīvās robežas.
Saskaņā ar likuma „Par zemes  reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta pirmo daļu, zemes reforma pilsētā uzskatāma par
pabeigtu, jair izpildīti iepriekš minētie darbi.
Zemes reformas pabeigšanas uzdevumi ir saistīti ar zemes pieprasīšanu, pieprasījumuizskatīšanu un zemes piederības vai
piekritības noteikšanu.  
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pantā prasībām, attiecīgajaipašvaldībai jāsagatavo un
jāiesniedz Valsts zemes dienestam paziņojums par zemes reformas pabeigšanu un pārskats par zemes reformu
reglamentējošosnormatīvajos aktos noteikto darbu izpildi, tai skaitā, norādot zemes platības, uz kurām īpašuma tiesības
saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemesīpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” nostiprināmas
zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda, zemes platības un personas, kuras noslēgušaszemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku vai kurām atjaunotas zemes īpašuma tiesības, kā arī informāciju par
līdzvērtīgas zemeskompensācijas fondā ieskaitīto un neizmantoto zemi.
Cēsu pilsētā zemes reformas uzdevumi ir izpildīti:
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Zemes reformas pirmā kārta Cēsu pilsētā pabeigta 1999.gada 1.martā, noslēdzot zemespieprasījumu pieņemšanu Cēsu
pilsētas zemes komisijā saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.panta pirmo daļu.
Zemes reformas otrā kārta Cēsu pilsētā pabeigta 1999.gada 1.oktobrī, Cēsu pilsētaszemes komisijai izskatot visus līdz
1999.gada 1.oktobrim saņemtos zemes pieprasījumus un pieņemot atzinumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu
vaizemes nodošanu īpašumā par maksu saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.panta ceturto
daļu.
Vienlaikus, zemes reformas trešās kārtas uzdevumu ietvaros pabeigta pašvaldības zemesinventarizācija saskaņā ar
likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta sesto daļu, kā arī
lēmumupieņemšana zemes piešķiršanai īpašumā par samaksu atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanaspabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.1 apakšpunktam. Tāpat Cēsu pilsētā,
atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma prasībām unMinistru kabineta 2012.gada 27.marta noteikumiem
Nr.216 „Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arīaprakstu sagatavošanas un
aktualizēšanas kārtība”, veikta īpašumā nodotās un lietošanā piešķirtās zemes robežu ierādīšana dabā un uzmērīšana, kā
arī veiktsuzdevums par pilsētu administratīvo robežu precizēšanu. Līdz ar to zemes reformas trešās kārtas uzdevumi
Cēsu pilsētā ir pabeigti.
Ņemot vērā, ka visi likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6., 7. un8.pantā paredzētie darbi Cēsu pilsētā
ir pabeigti, atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētā” 5.pantam, zemes reforma Cēsu pilsētā uzskatāma
parpabeigtu.
Likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pantā noteikts, ka pašvaldībaijāsagatavo un jāiesniedz Valsts zemes
dienestā  paziņojums par zemes reformas pabeigšanu pilsētā un pārskats par zemes reformu reglamentējošos
normatīvajosaktos noteikto darbu izpildi.
Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts zemes dienestu atbilstoši likumam „Parzemes reformas pabeigšanu pilsētās”
sagatavojusi pārskatu par zemes reformas pabeigšanu Cēsu pilsētas teritorijā.
Pārskatā norādītas zemes vienības, zemes vienību platības un personas, kurām iratjaunotas īpašuma tiesības, bet kuras
īpašuma tiesības nav nostiprinājušas zemesgrāmatā, zemes vienības un to platības, uz kurām īpašuma tiesības saskaņāar
likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” nostiprināmas
zemesgrāmatā uz pašvaldības un valsts vārda,publisko ūdeņu zeme, līdzvērtīgas zemes kompensācijas un rezerves
zemes fondā ieskaitītās zemes vienības, kā arī zemesgrāmatā ierakstītās zemes vienības, uzkurām nostiprinātās īpašuma
tiesības neveido vienu veselu. Ņemot vērā zemes vienības piederības statusu, informācija pārskatā sadalīta astoņās
sadaļās:
1.       sadaļā “Atzītas īpašuma tiesības” iekļautas 101 zemes vienības ar statusu „Zeme, par kuru pieņemti
zemeskomisijas atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu";
2.       sadaļā “Tiesiskie valdījumi” iekļautas 14 zemes vienības ar statusu „Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums”;
3.      sadaļā “Pašvaldību zeme” iekļautas 298 zemes vienības ar statusu „Pašvaldībai piekritīgā zeme”;
4.      sadaļā “Valsts zeme” iekļautas 4 zemes vienības ar statusus „Valstij piekritīgā zeme”;
5.      sadaļā “Publiskie ūdeņi” iekļautas 3 zemes vienības ar statusu „Publiskie ūdeņi”;
6.      sadaļā “Līdzvērtīgā zeme” iekļauta 1 zemes vienība ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai”;
7.      sadaļā “Rezerves zemes” iekļautas 25 zemes vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds”;
8.      sadaļā “Zeme ir zemesgrāmatā,  īpašnieku domājama daļa neviedo vienu veselu”iekļautas 52 zemes vienības
ar statusu “Nekustamais īpašums”.
Saskaņā ar pārskatā sniegto informāciju Cēsu pilsētas teritorijā visām zemesgrāmatāneierakstītajām zemes vienībām ir
noteikts to piederības vai piekritības statuss un tas atbilst pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem.
Saskaņā ar pārskatā sniegto informāciju Valsts zemes dienesta uzturētajā Nekustamā īpašumavalsts kadastra
informācijas sistēmā visām Cēsu pilsētas teritorijā esošajām zemes vienībām ar statusu „Valstij piekritīgā zeme” ir
reģistrēts piederībasvai piekritības statuss valstij, pamatojoties uz Ministra kabineta rīkojumiem.
Ņemot vērā minēto, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas27.punktu, likuma „Par zemes reformu
Latvijas Republikas pilsētās” 6., 7. un 8.pantu, likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta pirmo
daļu,6.pantu, Cēsu pilsētas Zemes komisijas 2019.gada 4.novembra lēmumu Nr. 3, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Sestulis,B.Mežale, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Pārskatu par zemes reformu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildiCēsu
pilsētā.
2.      Apliecināt, ka Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā ir pabeigts zemes reformas process.
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3.      Lūgt Valsts zemes dienestu sagatavot un Tieslietu ministru iesniegt Ministru kabinetamizskatīšanai rīkojuma
projektu par zemes reformas pabeigšanu Cēsu pilsētā.
4.      Cēsu pilsētas Zemes komisijai turpināt darbu līdz Ministru kabineta rīkojuma par zemesreformas pabeigšanu
Cēsu pilsētā izdošanai, par pieņemtajiem lēmumiem informējot Valsts zemes dienestu.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
6.      Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
 

Lēmums Nr. 359 Par konkursa ‘’Būve 2019’’ rezultātiem

Ziņo: I.Suipe, Cēsu novada būvvaldes vadītāja, konkursa komisijas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 42 ‘’Par konkursa ‘’Būve  20...’’ komisijas apstiprināšanu’’
(prot.Nr. 1) ar grozījumiem, 28.10.2010. lēmumu Nr.618 “Par konkursu “Būve 20..” ” (prot. Nr.17) un konkursa komisijas
‘’Būve 2019’’ 06.11.2019. lēmumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs, T.Jaunzemis,J.Rozenbergs, M.Sestulis, B.Mežale, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt konkursa „Būve 2019” rezultātus, pasniegt balvas un izteikt atzinību šādiem konkursa laureātiem:
 
1.      Individuālo dzīvojamo māju grupā:
1.1.    1.vietu piešķirt objektam “Dzīvojamā ēka” Atpūtas ielā 8A, Cēsīs, Cēsu nov.
1.2.   2.vietu piešķirt objektam “Dzīvojamās ēkas jaunbūve” Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 5, Cēsīs, Cēsu nov.
1.3.   Piešķirt divas  3. vietas:
1.3.1. objektam “Ģimenes māja” Marijas ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.
1.3.2. objektam “Dzīvojamās mājas jaunbūve” Lilijas ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov.
      1.4. Pasniegt atzinības rakstu objektam - “Individuālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija” Kanāla ielā 8, Cēsīs, Cēsu
nov.
 
2.Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju grupā godalgotas vietas nepiešķirt,  pasniegt atzinības rakstu Dzīvokļu īpašnieku
kooperatīvai sabiedrībai “NORA” daudzdzīvokļu mājai Vaives ielā  2A ,Cēsīs, Cēsu nov., par mājas energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu realizāciju. 
               
3.Publisko ēku grupā godalgotas vietas nepiešķirt, pasniegt atzinības rakstus:
3.1. objektam “Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa administratīvās ēkas atjaunošana” Piebalgas ielā
89,Cēsīs, Cēsu nov.
3.2. objektam “Mazumtirdzniecības veikals” Raunas ielā 13A, Cēsīs, Cēsu nov.
 
4.Ražošanas ēku grupā:
   4.1. 1.vietu piešķirt objektam “Siltumnīcu pārbūve” Ābolu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov. 
    4.2. 2. vietu piešķirt objektam “Veikala palīgēkas - noliktavas jaunbūve” Andreja Pumpura ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov.
   4.3. 3.vietu piešķirt objektam “Garāžas ēku rekonstrukcija un teritorijas sakārtošana nojaucotatsevišķas būves”
Valmieras ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov.
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