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Lēmums Nr. 332 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa
noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Caunas ielā 7-17, Cēsīs,
Cēsu novadā
Ziņo: I.Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un 15. panta pirmās daļas 9.
punktu par pašvaldības autonomo funkciju “palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā”, likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, kas noteic, ka viens no palīdzības sniegšanas
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā veidiem ir palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, un 11.
panta trešo daļu par to, ka pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai
neizīrētai dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu (..), un 21.¹ panta pirmo daļu par to,
ka pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldība dome noteikusi speciālistam izīrējamas
dzīvojamās telpas statusu, pašvaldība ir tiesīga izīrēt pašvaldības attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē
(rīcības virzieni, jomas, u.c.) nodarbinātam kvalificētam speciālistam un speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības
funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu
nodrošinājums, ievērojot Cēsu novada domes 30.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 18 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumos”
3.4. apakšpunktu un lai nodrošinātu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā valsts vai pašvaldības autonomo funkciju vai
Cēsu novada attīstībai nepieciešamajiem speciālistiem, izīrējot viņiem pašvaldības dzīvojamās telpas, ievērojot Cēsu
novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas 23.11.2017. atzinumu (prot. Nr.21), Cēsu novada
dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noteikt pašvaldībai piederošajai neizīrētajai dzīvojamai telpai Caunas ielā 7-17, Cēsīs, Cēsu novadā, speciālistam
izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”.

Lēmums Nr. 333 Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā īpašuma Gaujas
ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā pārdošanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 26.10.2017. lēmumu Nr. 277 “Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā
īpašuma Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu” (prot. Nr. 15, 2.p.)
atsavināšanai nodeva ēku nekustamo īpašumu Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 506 0017, ko veido
divas ražošanas ēkas un viena palīgēka ar kadastra apzīmējumiem 4201 006 0410 004, 4201 006 0410 005 un 4201 006
0410 006, turpmāk –Īpašums, pārdodot par brīvu cenu 26 000 EUR (divdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi), un
piedāvāja nekustamā īpašuma, Gaujas ielā 8/10, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 006 0410, īpašniecei XX, izmantot
pirmpirkuma tiesības uz Īpašumu, 01.11.2017. nosūtot atsavināšanas paziņojumu Nr. 7/5015.
Pašvaldībā saņemts XX apliecinājums (reģistrēts 22.11.2017. ar Nr. 7/4264) ar kuru iesniedzējs apliecina gatavību izmantot
pirmpirkuma tiesības uz viņam piedāvāto ēku nekustamo īpašumu Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu nov., (kadastra numurs
4201 506 0017), paziņojumam pievienojot samaksas grafiku.
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 1. punktu, 5. panta pirmo daļu
un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 05.10.2017. priekšlikumu
(prot. Nr.15), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret - nav, atturas – nav,
nolemj:
4. no 45

1. Pārdot ēku nekustamo īpašumu Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 506 0017, ko veido divas
ražošanas ēkas un viena palīgēka ar kadastra apzīmējumiem 4201 006 0410 004, 4201 006 0410 005 un 4201 006 0410
006, turpmāk – Īpašums, XX, par Īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 26 000 EUR (divdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi).
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,
vienlaikus nostiprinot ķīlas tiesības par labu Cēsu novada pašvaldībai.
4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot atbilstošu Īpašuma pirkuma līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 334 Par pasažieru autobusa VOLVO B10M izsoles atzīšanu par
nenotikušu un to atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Ar Cēsu novada domes 26.10.2017. lēmumu Nr. 278 “Par pasažieru autobusa VOLVO B10M nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 15, 3.p.), atsavināšanai tika nodots pasažieru autobuss
VOLVO B10M, valsts reģistrācijas numurs JP 6020, identifikācijas Nr. YV31MA5141A053782, turpmāk –Trasportlīdzeklis,
par sākumcenu 4700.00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi), t.sk., PVN.
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents. Ņemot vērā šādus sertificētā
eksperta apsvērumus: Trasportlīdzeklis paredzēts ekspluatācijai pilsētās un nav paredzēts lauku apstākļiem, motors
novietots zem grīdas un līdz ar to ir ļoti zems klīrens, kas apgrūtina pārvietošanos pa grunts ceļiem. Latvijas tirgū ļoti
mazs piedāvājums, beigusies tehniskā skate un autobuss nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.pantu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis
izsoles sākumcenu, var: 1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma
atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem; 2) rīkot jaunu izsoli, mainot
nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,
4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro daļu, 9.panta trešo daļu, 11.panta otro daļu, 16.panta pirmo un otro daļu,
piemērojot 32.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Cēsu novada
Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 27.11.2017. priekšlikumu (protokols Nr.21), un, ņemot vērā, ka nav
saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par Transportlīdzekļa nepieciešamību to funkciju
nodrošināšanai, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret - nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Atzīt par nenotikušu pasažieru autobusa VOLVO B10M, valsts reģistrācijas numurs JP 6020, identifikācijas Nr.
YV31MA5141A053782, 2017. gada 23. novembra izsoli.
2. Atkārtoti nodot atsavināšanai pasažieru autobusu VOLVO B10M, valsts reģistrācijas numurs JP 6020, identifikācijas Nr.
YV31MA5141A053782, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
3. Apstiprināt izsoles sākumcenu, kas ir par 20% mazāka nekā ar Cēsu novada domes 26.10.2017. lēmumu Nr. 278
apstiprinātā: 3760.00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro, 00 centi), t.sk., PVN.
4. Apstiprināt Transportlīdzekļa izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
PASAŽIERU AUTOBUSA VOLVO B10M izsoles noteikumi
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1. vispārīgie noteikumi
1.1. Pasažieru autobusa VOLVO B10M, valsts reģistrācijas numurs JP 6020, turpmāk – Transportlīdzeklis, izsoles
noteikumi, turpmāk – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Transportlīdzekļa izsole atbilstoši Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2. Transportlīdzekļu atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3. Izsoli organizē Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
1.4. Transportlīdzekļa izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.,- 2018. gada 11. janvārī,
plkst. 15:00;
1.5. Transportlīdzekļa izsoles sākumcena tiek noteikta: 3760.00 EUR ( trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro, 00 centi),
t.sk., PVN.
1.6. Izsoles solis – 20.00 EUR (divdesmit euro, 00 centi).
1.7. Nodrošinājuma nauda – 10% no Transportlīdzekļa sākumcenas, t.i., 376.00 EUR (trīs simti septiņdesmit seši euro,
00centi).
1.8. Nodrošinājuma nauda ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā - Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr.
90000031048, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi „Nodrošinājuma
nauda pasažieru autobusa izsolei”.
1.10. Sludinājums par Transportlīdzekļa izsoli publicējams, laikrakstā „Druva”, laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un
pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
1.11. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
2. TRANSPORTLĪDZEKĻa raksturojums
2.1. Transportlīdzeklis :
2.1.1.marka, modelis: VOLVO B10M , pasažieru autobuss, valsts reģistrācijas numurs JL2060, identifikācijas Nr.: Nr.
YV31MA5141A053782, motora tilpums: 9.6 L, motora jauda: 180KW, degviela: dīzeļdegviela, riteņu piedziņa: 4x2, 1.
reģistrācija: 07.09.2001., krāsa: dzeltena - zila, odometra rādījums: 216160km, sēdvietu skaits: 44, stāvvietu skaits: 39,
tehniskā apskate: nav; Komplektācija: pilsētas autobuss, hidroliskais stūres pastiprinātājs, automātiskā pārnesumu kārba,
piekare: pneimatiskā, 3 mehāniskās jumta lūkas, borta kompjūters, elektriski regulējami spoguļi, auduma apdares salons,
ABS, audioaparatūra AM/DVD;
2.1.2.Transportlīdzeklis ir Cēsu novada pašvaldības īpašumā, saskaņā ar transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību Nr. AF
1312560;
2.1.3.Transportlīdzeklim netiek noteikts garantijas termiņš ;
2.1.4.Transportlīdzekļa pārreģistrācijas un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs ;
2.1.5.Transportlīdzekli var apskatīt, iepriekš sazvanot Mārci Leimani, telefons 28331514.
3. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1. Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Transportlīdzekli un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. 3.2. Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2018.gada 10. janvārim
plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.kabinetā (tālr. 26104449, Komisijas
sekretārs) jāreģistrējas un jāiesniedz šādi dokumenti: 3.2.1. juridiskai personai:
3.2.1.1. pārstāvja pilnvara (oriģināls) vai cits dokuments, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu;
3.2.1.2. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz juridisko personu nav pasludināts maksātnespējas process,
nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu
vai darbības izbeigšanu;
3.2.1.3. statūtu noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.4. informācija par nodrošinājuma naudas iemaksu.
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.2.2. Fiziskai personai:
3.2.2.1.uzrāda personas apliecinošu dokumentu – pasi;
3.2.2.2. rakstisks apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process;
3.2.2.3. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu.
Dokumenti un to kopijas noformējami atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu juridisko spēku, to izstrādāšanu un
noformēšanu, kā arī valsts valodas prasībām. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši spēkā
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esošajiem normatīvajiem aktiem un noteiktajā kartībā tulkoti latviešu valodā.
3.3. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku
reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas
adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta
apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4. Persona netiek reģistrēta, ja:
3.4.1. nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta.
4.

IZSOLES PROCESS

4.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem
un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
4.2.
Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
4.3.
Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli
atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, 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 vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles
vadītājs piedāvā šim dalībniekam solīt Transportlīdzekļa pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis
Transportlīdzekļa sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Transportlīdzekli
par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.7. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka
reģistrācijas numuram.
4.8. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar
izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.9. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.10. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.11. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
4.12. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Transportlīdzekli, paziņo sākumcenu, kā arī izsoles soli – summu
par kādu sākumcena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.13. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.14. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
4.15. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Transportlīdzekļa sākumcenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.16. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo
solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena
Transportlīdzeklis ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena
tiek ierakstīti protokolā.
4.17. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Transportlīdzekļa tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
ka viņš palielina solīto Transportlīdzekļa cenu par noteikto izsoles soli.
4.18. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu
ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. dalībnieki velk lozes
atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.19. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
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protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.20. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai
savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.21. Izsoles dalībnieks, kurš Transportlīdzekli nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un
neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā Transportlīdzekļa. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no
dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši
vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks,
viņam piedāvā iegūt Transportlīdzekli par viņa pēdējo nosolīto cenu.
4.22. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Transportlīdzekli, saņem izziņu par izsolē
iegūto Transportlīdzekli. Izziņā norādīta nosolītā Transportlīdzekļa cena un samaksas kārtība.
4.23. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Transportlīdzekli, atmaksā nodrošinājuma naudu piecu darba dienu laikā.
5.

Samaksas kārtība

5.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, t.sk., PVN 21%, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu,
jāsamaksā par nosolīto Transportlīdzekli līdz 2018. gada 26. janvārim ieskaitot;
5.2.
Ja nosolītājs līdz 2018.gada 26. janvārim nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt
lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Transportlīdzekli un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles
dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Transportlīdzekli
pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu
nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Transportlīdzekļa pirkšanu par paša nosolīto
augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas
piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums
Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta;
5.3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Transportlīdzekli, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta
pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un
Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
6.

Nenotikusi izsole

6.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2. sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
6.1.4. Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.
7.

Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

7.1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome nākošajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un
attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas;
7.2. Pirkuma līgumu paraksta trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
8.

Komisijas lēmuma pārsūdzēšana

8.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 dienu
laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas;
8.2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie termiņi.

Lēmums Nr. 335 Par Cēsu 2.pamatskolas Attīstības plāna 2017./2018. 2019./2020. mācību gadam apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
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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, Cēsu 2.pamatskolas nolikumu, ievērojot Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.11.2017. atzinumu (prot. Nr. 14), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par
(E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1.
3.
4.

Apstiprināt Cēsu 2.pamatskolas Attīstības plānu 2017./2018. – 2019./2020.mācību gadam.
Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 2.pamatskolas direktorei.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Attīstības plāns – pielikumā

Lēmums Nr. 336 Par Cēsu novada domes 2017. gada 7.decembra saistošo
noteikumu Nr.30 „Grozījumi Cēsu novada domes 2012. gada 7. jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 11 „Bērnu reģistrācija un uzņemšana Cēsu novada
pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības
programmas”” apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 2017. gada 3. oktobrī saņemts Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (turpmāk - VARAM) 2017. gada 3. oktobra atzinums Nr. 1-18/7530 (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. 1-33/3625),
kurā pēc Cēsu novada domes 2017. gada 14. septembra saistošo noteikumu Nr. 18 „Grozījumi Cēsu novada domes
2012. gada 7. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 11 „Bērnu reģistrācija un uzņemšana Cēsu novada pašvaldības
izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas” izvērtēšanas VARAM ir pieņēmusi tos
zināšanai, neizsakot iebildumus. Vienlaikus VARAM ir lūgusi nodrošināt Cēsu novada domes 2012. gada 7. jūnija saistošo
noteikumu Nr.11 „Bērnu reģistrācija un uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas
pirmsskolas izglītības programmas” (turpmāk arī – saistošie noteikumi) atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem ar
augstāku juridisko spēku, veicot nepieciešamos grozījumus.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45. panta trešo un ceturto daļu,
Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 ,,Normatīvo aktu projektu sagatavošanas kārtība” 138. un
186. punktu, ievērojot VARAM 2017. gada 3. oktobra atzinumu Nr. 1-18/7530 un saskaņā ar Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.11.2017. (prot. Nr.14) atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par
(E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Apstiprināt Cēsu novada domes 2017. gada 7.decembra saistošos noteikumus Nr. 30 „Grozījumi
Cēsu novada domes 2012. gada 7. jūnija saistošajos noteikumos Nr.11 „Bērnu reģistrācija un uzņemšana Cēsu novada
pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas”” saskaņā ar pielikumu.
2.
Uzdot Izglītības nodaļai nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
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2017. gada 7.decembrī
Nr.30
Grozījumi Cēsu novada domes 2012. gada 7. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 11 „Bērnu reģistrācija un uzņemšana
Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.
panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu
Izdarīt Cēsu novada domes 2012. gada 7. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 11 „Bērnu reģistrācija un uzņemšana Cēsu
novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas” šādus grozījumus:
1.
Izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
,,2.2. Vecāki, reģistrējot rindā Bērnu uzņemšanai Iestādē, Cēsu novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā
personiski iesniedz vai nosūta elektroniski uz e-pastu dome@cesis.lv iesniegumu (1. pielikums) un bērna dzimšanas
apliecības kopiju.”
2.
Izteikt 3.5. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
,,3.5. Komplektējot grupas, Komisija ir tiesīga ārpus kārtas piešķirt vietu Iestādē bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta
Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un:”
3.
Svītrot 3.5.6. apakšpunktu.
4.
Izteikt 3.6.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
,,3.6.2. darba devēja apliecinājuma vēstule par darba tiesisko attiecību faktu uz grupas komplektācijas brīdi – saistošo
noteikumu 3.5.1. un 3.5.2. apakšpunktā minētajos gadījumos, ja vecāki nav Cēsu novada pašvaldības vai tās iestāžu
darbinieki;”
5.
Izteikt 3.6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
,,3.6.3. lēmuma kopija par aizbildniecības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu vai lēmuma kopija par bērna ievietošanu
audžuģimenē, vai lēmuma kopija par bērna ievietošanu aprūpes iestādē - saistošo noteikumu 3.5.3. apakšpunktā
minētajos gadījumos, ja lēmumu nav pieņēmusi Cēsu novada bāriņtiesa.”
6.
Svītrot 4.2. apakšpunktā vārdus ,,jāuzrāda dzimšanas apliecība un”.
7.
Svītrot 4.2.1. apakšpunktu.
8.
Izteikt 4.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
,,4.2.3. medicīniskā karte 026/u un ģimenes ārsta vai cita ārsta-speciālista izziņa par Bērna veselības stāvokli;”
9.
Svītrot 5.4. apakšpunktā iekavas un vārdus ,,(arī uz laiku)”.
10. Papildināt ar jaunu 5.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
,, 5.4.1 Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs paziņo Izglītības nodaļai par Noteikumu 5.2.4. apakšpunktā minētajiem
gadījumiem trīs darba dienu laikā no attiecīgā gadījuma iestāšanās dienas.”
11. Svītrot 5.5. apakšpunktā vārdus ,,pamatojoties uz vecāku iesniegumu”.
Pielikums
Cēsu novada domes 2017. gada 7.decembra saistošo noteikumu Nr.30 „Grozījumi Cēsu novada domes 2012. gada
7. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 11 „Bērnu reģistrācija un uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs,
kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
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1. Īss saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

2. Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
pamatojums

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Grozījumu saistošie noteikumi mazina administratīvo slogu un paredz
nepieprasīt no bērnu vecākiem tādu informāciju vai dokumentus, kas ir
pašvaldības rīcībā, piemēram:
- darba vietas izziņu vecākiem, kuru darba vieta ir Cēsu novada
pašvaldības iestādēs;
- lēmuma kopiju par aizbildniecības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu
vai lēmuma kopiju par bērna ievietošanu audžuģimenē, vai lēmuma kopiju
par bērna ievietošanu aprūpes iestādē, ja lēmumu ir pieņēmusi Cēsu
novada bāriņtiesa;
- atkārtoti uzrādīt bērna dzimšanas apliecību pirmsskolas izglītības
iestādē.
Grozījumu saistošie noteikumi paredz iespēju vecākiem iesniegt
iesniegumu bērna reģistrēšanai rindā vietas saņemšanai pirmsskolas
izglītības iestādē arī elektroniski.
Grozījumu saistošie noteikumi noteic prioritāru vietas iedalīšanu
pirmsskolas izglītības iestādē bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Paredzēts, ka izziņu par bērna veselības stāvokli var izsniegt ne vien
ģimenes ārsts, bet arī citi ārsti-speciālisti.
Saistošie noteikumu līdzšinējais regulējums neatbilst Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 10. panta sestajai daļai, kas nosaka, ka valsts pārvaldes
pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā,
10. panta astotajai daļai, kas nosaka, ka valsts pārvaldi organizē pēc
iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī Administratīvā procesa
likuma 59. panta otrajai daļai, kas noteic, ja iestādei nepieciešamā
informācija ir citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati.
Izglītības likuma 17. panta pirmā daļa nosaka, ka katras pašvaldības
pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarētas
pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību
un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē.
Grozījumu saistošie noteikumi nodrošina saistošo noteikumu atbilstību
ārējiem normatīvajiem aktiem ar augstāku juridisko spēku.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108
„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 186. punktu, lai
izdarītu grozījumus pašvaldību saistošajos noteikumos, sagatavo
pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektu.
Nav attiecināms

Grozījumu saistošie noteikumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un administratīvajām
procedūrām.
Konsultācijas ar privātpersonām grozījumu saistošo noteikumu izstrādes
procesā nav veiktas.

Lēmums Nr. 337 Par “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu
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plānu 2017.-2021.gadam” precizēšanu
Ziņo A.Mihalovs, Cēsu novada pašvaldības darba grupas par Latvāņu ierobežošanas plāna sagatavošanu un ieviešanu
vadītājs
Saskaņā Augu aizsardzības likuma 18 1. panta sestās daļas 3., 6. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,
Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumiem Nr.559 „Invazīvo augu sugas Sosnovska latvāņa – izplatības
ierobežošanas noteikumi” 15. punktu, kurš nosaka “pašvaldība reizi gadā pārskata plānu un, ja nepieciešams, precizē to,
kā arī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē paziņojumu par izmaiņām plānā”, ievērojot Cēsu novada domes
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 23.11.2017. (prot. Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par
(E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 09.03.2017. lēmumā Nr.56 “Par “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas
pasākumu plāns 2017.-2021. gadiem” apstiprināšanu” apstiprinātajā Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas
pasākumu organizatoriskajā plānā 2017.-2021. gadam, turpmāk – Plāns, šādus precizējumus:
1.1.Izteikt Plāna Pielikumu jaunā redakcijā (saskaņā ar pielikumu);
1.2.Izteikt Plāna 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Ik gadu, piesaistot Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoru, tiek organizēts latvāņu invāzijas ierobežošanas
pasākumu veikšanas monitorings no 25.jūnija līdz latvāņu veģetācijas sezonas beigām. Ja pēc 25. jūnija tiek konstatēts
latvāņu augs ar izveidotu ziedkopu, tad latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi nav uzskatāmi par veiktiem.”
1.3. Izteikt Plāna 4. punktu šādā redakcijā:
“4.Zemes gabalos, kur latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi nav veikti, apkarošanu veic pašvaldība. Latvāņu
izplatības ierobežošanas pamatprincipi ir teritoriju aptveroši, metodiski, sistemātiski, periodiski. Apkarošanas pasākumi
sezonā ir jāveic atbilstoši izvēlētai latvāņu invāzijas ierobežošanas metodei. Pašvaldība pielieto mehānisko latvāņu
izplatības ierobežošanas metodi – pļaušanu vismaz divas reizes sezonā. Pēc latvāņu apkarošanas pasākumu veikšanas
pašvaldība izraksta un izsniedz zemes īpašniekiem rēķinu par veiktajiem latvāņu apkarošanas darbiem.”
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības darba grupas par Latvāņu ierobežošanas plāna sagatavošanu un
ieviešanu vadītājam.
3. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru atbilstoši Administratīvā procesa likumam izdod administratīvo aktu,
kā arī piemērot piespiedu izpildes līdzekļus, ja persona neveic latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Plāna pielikums

Lēmums Nr. 338 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā minēto pašvaldības autonomās funkcijas
attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu izpildi, Cēsu novada pašvaldībai atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmajai daļai ir jāizvēlas komersants, kurš veiks sadzīves atkritumu un
mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas zonā, publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
2017. gada 31. decembrī beidzas 2012. gada 22. martā noslēgtā līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā darbības termiņš, kurš noslēgts ar SIA “ZAAO”.
SIA „ZAAO” savā 2017.gada 9.marta vēstulē Nr.1-25/37 Cēsu novada pašvaldībai ir izteikusi lūgumu noslēgt jaunu līgumu
un apliecinājusi gatavību savā turpmākajā darbībā tāpat kā līdz šim ievērot normatīvo aktu, izsniegto atļauju un
pašvaldības prasības attiecībā uz sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu.
2017.gada 21.augustā SIA „ZAAO”, pēc Cēsu novada pašvaldības uzaicinājuma, ir iesniegusi piedāvājumu Nr. 1-25/146
“Par atkritumu apsaimniekošanu”. Piedāvājuma 1.pielikumā ir iekļauts plānotais investīciju plāns Cēsu novada sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūrā nākamo septiņu gadu periodā no 2018.gada 1.janvāra.
Tāpat, SIA „ZAAO” piedāvājumā ir iekļāvis detalizētu sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības
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atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu, un apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar SIA „ZAAO” tiks noslēgts līgums par
atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā, SIA “ZAAO” neplāno maksas par atkritumu
apsaimniekošanu palielināšanas nepieciešamību, izņemot gadījumus, ja noslēgtā līguma darbības laikā tiks palielinātas ar
pakalpojumu sniegšanu saistīto nodokļu likmes, vai būtiski, t.i., vairāk par 10% pieaugs degvielas izmaksas, atkritumu
apglabāšanas izmaksas, kā arī citas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās tiešās izmaksas, kas iekļautas līguma projektā.
Pašvaldības ieskatā būtu noslēdzams līgums ar SIA „ZAAO”, saglabājot līdzšinējo atkritumu apsaimniekošanas modeli.
Lēmums tiek pamatots ar šādiem apsvērumiem:
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldība publisko iepirkumu vai publisko un privāto
partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves
atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un
uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā. Šī panta septītā daļa noteic, ka šā panta sestajā daļā
minēto līgumu pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs slēdz uz laiku, kas nav īsāks par trim gadiem un nav ilgāks par
septiņiem gadiem. Vērtējot iespējamo līguma darbības termiņu, pašvaldība ņem vērā apstākli, ka turpmākajam laika
periodam valstij kopumā un pašvaldībām katrai atsevišķi ir noteikti virkne vides aizsardzības mērķu, kas ir sasniedzami
un kuru sasniegšanas iespēja ir atkarīga no racionālas un ilgtermiņa plānošanas. Ņemot vērā, ka ar līguma noslēgšanu SIA
“ZAAO” tiek uzticēta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas turpmākā attīstība, tad pašvaldības ieskatā ir
lietderīgi noteikt tādu līguma darbības termiņu, kas ļauj SIA “ZAAO” plānot savu darbību ilgtermiņā. Tādēļ pašvaldības
ieskatā kā pamatota ir vērtējams SIA “ZAAO” ierosinājums noslēgt līgumu uz septiņiem gadiem.
Publisko iepirkumu likuma 4.panta trešā daļa paredz, ka Publisko iepirkumu likumu nepiemēro, tādas personas veiktajiem
būvdarbiem, piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atbilst visām šādām pazīmēm:
a) tā atrodas tādā vairāku pasūtītāju kopīgā kontrolē, kas izpaužas kā tiesības ietekmēt kontrolētās personas darbības
stratēģiskos mērķus un lēmumus;
b) vairāk nekā 80 procentus no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde kopīgi kontrolējošo pasūtītāju vai citu
minēto pasūtītāju kontrolēto personu interesēs;
c) tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla līdzdalības veidu, kas atbilstoši
komerctiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Līgumam par Eiropas Savienības darbību neietver tiesības
ietekmēt un kontrolēt tās lēmumus un kam nav izšķirošas ietekmes uz to.
SIA “ZAAO” darbības atbilstību norādītajai Publisko iepirkumu likuma normai vairākās tiesu instancēs ir vērtējusi arī
Administratīvā tiesa. 2015.gada 19.jūnija spriedumā lietā Nr.A420612510, kas stājās spēkā 2015.gada 21.jūlijā, tiesa ir
atzinusi, ka pašvaldībām, kas ir SIA “ZAAO” kapitāla daļu īpašnieces, ir tiesisks pamats slēgt līgumu ar SIA “ZAAO” bez
iepirkuma procedūras piemērošanas. Tāpat minētajā spriedumā tiesa atzinusi, ka Publisko iepirkumu likuma sistēmisks
tulkojums apliecina, ka pašvaldībai nevar uzlikt pienākumu obligāti rīkot publisko iepirkumu. Likums neparedz nevienu
gadījumu, kurā personai būtu subjektīvās tiesības prasīt iepirkuma procedūras izsludināšanu, ja pašvaldība šādu
procedūru nav izsludinājusi.
Attiecībā uz šī izņēmuma piemērošanas iespēju konkrētā situācijā jāņem vērā, ka:
1. SIA „ZAAO” ir pašvaldību dibināta komercsabiedrība, kuras dalībnieces ir 28 pašvaldības. Sabiedrības dibināšanas
mērķis bija atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide Ziemeļvidzemes reģionā. Cēsu novada pašvaldībai pieder
120 929 (viens simts divdesmit tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņas) SIA ‘’ZAAO’’ kapitāla daļas (t.i., 6,32448%);
2. Kā to apliecina SIA „ZAAO” savā 2017.gada 19. septembra vēstulē Nr. 1-25/159, SIA „ZAAO” vidējais finanšu
apgrozījums no ieņēmumiem, ko tas gūst no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas tajās
pašvaldībās, kas ir tās dalībnieces:
2.1. 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim - 89 %;
2.2. 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim - 93 %;
2.3. 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim - 90 %;
2.4. 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam - 93 %;
No iepriekš minētā ir secināms, ka SIA „ZAAO” vidējo finanšu apgrozījumu pēdējos trijos gados pirms līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanas vairāk nekā 90 % veido konkrētu uzdevumu izpilde kopīgi kontrolējošo pasūtītāju interesēs;
3. Visas SIA “ZAAO” kapitāla daļas pieder pašvaldībām, kas to kontrolē. Visas pašvaldības, kurām pieder SIA „ZAAO”
kapitāla daļas, piedalās sabiedrības pārvaldē kā sabiedrības kapitāla daļu īpašnieki un saskaņā ar Komerclikuma un
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma noteikumiem ir tiesīgas pieņemt jebkuru
lēmumu, kas atteicas uz sabiedrības darbību, tādējādi tās kopīgi pilnībā kontrolē SIA „ZAAO”.
Tāpat SIA „ZAAO” savā 2017.gada 9.marta vēstulē Nr. 1-25/37 un 2017.gada 21.augusta piedāvājumā Nr. 1-25/146 ir
apliecinājusi gatavību turpmāko septiņu gadu laikā attīstīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu atbilstoši
Ziemeļvidzemes reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam, veicot investīcijas Cēsu novada sadzīves atkritumu
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apsaimniekošanas infrastruktūrā atbilstoši iesniegtajam investīciju plānam. Tādējādi sadarbības rezultātā pašvaldībai bez
ievērojamu papildus finanšu resursu tērēšanas būs iespējams nodrošināt Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikto
pašvaldības uzdevumu izpildi.
Ar Cēsu novada domes 2013.gada 4.aprīļa lēmumu Nr.133 ‘Par atkritumu apsaimniekošanas jomas Cēsu novada
pašvaldībā nozīmīguma izvērtēšanu” (protokols Nr.5), pašvaldība sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir atzinusi par
stratēģiski svarīgu nozari savā teritorijā. Tādējādi secināms, ka pašvaldības veiktā komercdarbības sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas jomā atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktam.
Ar Cēsu novada domes 2015.gada 30.decembra lēmumu Nr.317 “Par tiešo līdzdalību SIA “ZAAO” (protokols Nr.19., 13.p.), ir
atzīts, ka Cēsu novada pašvaldības līdzdalība SIA “ZAAO” ir atbilstoša Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem un ir nolemts saglabāt pašvaldības līdzdalību SIA ‘’ZAAO’’.
Tāpat ar iepriekš minēto lēmumu ir noteikts, ka SIA “ZAAO” vispārējais stratēģiskais mērķis ir sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas uzturēšana un attīstība tādā veidā, kas nodrošina normatīvo aktu prasību, tajā skaitā Eiropas
Savienības noteikto mērķu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti, ievērošanu.
Attiecībā uz maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu jāņem vērā, ka gadījumā, ja jaunā līguma darbības laikā
netiks palielinātas ar pakalpojumu sniegšanu saistīto nodokļu likmes, piemēram, dabas resursu nodoklis vai būtiski
nepieaugs degvielas izmaksas, atkritumu apglabāšanas izmaksas, kā arī citas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās tiešās
izmaksas, SIA „ZAAO” apliecina, ka neplāno maksas par atkritumu apsaimniekošanu palielināšanas nepieciešamību,
tādā veidā nodrošinot pamatotu līdzsvaru starp pakalpojuma kvalitāti (t.sk. pieejamību) un maksas par pakalpojumu
sniegšanas apmēru. Vienlaicīgi jāatzīmē, ka lēmumu par maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantu pieņem tieši pašvaldība, kas nozīmē, ka pat gadījumā, ja SIA „ZAAO”
vēlēsies piemērot palielinātu maksu par tās pakalpojumiem, to būs iespējams īstenot tikai pamatojoties uz pašvaldības
domes lēmumu.
Ievērojot iepriekš minēto, un izvērtējot iespēju slēgt ar SIA „ZAAO” līgumu par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldība
secina, ka SIA “ZAAO” iesniegtais piedāvājums ir uzskatāms par sabalansētu, ņemot vērā pakalpojuma kvalitātes (t.sk.
pieejamības) nodrošināšanas nepieciešamību un maksas par pakalpojumu sniegšanu apmēru.
Papildus pašvaldība ņem vērā arī apstākli, ka šobrīd spēkā esošā līguma ar SIA „ZAAO” par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu darbības laikā pašvaldība nav saņēmusi pamatotas sūdzības par SIA „ZAAO” darbību pašvaldības
teritorijā, tāpat arī pašvaldības rīcībā nav ziņu par to, ka Valsts vides dienests būtu izteicis aizrādījumus vai piemērojusi
cita veida sankcijas SIA „ZAAO” par tās darbību. Tāpat, atbilstoši šobrīd noslēgtajam līgumam SIA „ZAAO” Cēsu novada
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstībā ir ieguldījusi līdzekļus 106 993,47 EUR apmērā (bez
PVN), izbūvējot šādus infrastruktūras objektus - pazemes atkritumu konteineru laukumi L. Paegles ielā 8; L. Paegles ielā
19a un 19b; Lenču ielā 44b; Akmens ielā 1, 3; Akmens ielā 4, 6; Festivāla ielā 42; Viestura ielā 8a; Viestura ielā 14 un 6
pazemes un virszemes atkritumu konteineru laukumi Cēsu vecpilsētā.
2016. un 2017.gadā Cēsu novada pašvaldība ir veikusi aptauju par SIA „ZAAO” sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu
novada administratīvajā teritorijā, un konstatējusi (info grafikā pielikumā), ka iedzīvotāju apmierinātība par pakalpojuma
kvalitāti ir augsta.
No iepriekš aprakstītā izriet, ka, piešķirot sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas tiesības SIA „ZAAO”, pašvaldība visefektīvāk var nodrošināt tās autonomās
funkcijas izpildi, tādēļ pašvaldība uzskata, ka ir lietderīgi piemērot Publisko iepirkumu likuma 4.panta trešās daļas
regulējumu sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēlei.
Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 18.pantu, Publisko iepirkumu likuma
4.panta trešo daļu, SIA „ZAAO” 09.03.2017. vēstuli Nr.1-25/37 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un 21.08.2017.
vēstuli Nr. 1-25/146 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kā arī ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un
attīstības komitejas 21.09.2017. atzinumu (prot. Nr.8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.11.2017. atzinumu
(prot. Nr.15), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret - nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „ZAAO”, VRN 44103015509, par sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto
būvniecības atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā atbilstoši lēmuma 1.pielikumā esošajam
līguma projektam, nosakot līguma spēkā stāšanās brīdi – 2018.gada 01.janvāri un darbības termiņu - septiņi gadi no
līguma spēkā stāšanās brīža:
2. Apstiprināt investīciju plānu “Investīciju programma atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai Cēsu
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novadā” saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā sākot ar
2018.gada 1.janvāri 14,13 EUR apmērā par 1 m3 (bez PVN), ko veidos:
3.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas,
šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu un uzturēšanu atbilstoši Līgumam, kā arī izmaksas to sabiedrības
izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 8,18
EUR apmērā par 1 m3;
3.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā
"Daibe"– 3,67 EUR apmērā par 1 m3;
3.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā – 2,28 EUR apmērā par
1 m3.
4. Apstiprināt maksu par mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada
administratīvajā teritorijā sākot ar 2018.gada 1.janvāri šādā apmērā:
4.1. Par tādu mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu izvešanu no klienta norādītas adreses, kuri bez papildu
šķirošanas ir piemēroti tālākai apsaimniekošanai – 16,70 EUR par 1 m3 (bez PVN), ko veidos:
4.1.1.
maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu – 10,75 EUR apmērā par 1 m3;
4.1.2.
maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu pieņemšanu atkritumu poligonā "Daibe" – 5,95
EUR apmērā par 1 m3;
4.2. Par tādu mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu izvešanu no klienta norādītas adreses, kuri bez papildu
šķirošanas nav piemēroti tālākai apsaimniekošanai – 28,25 EUR par 1 m3 (bez PVN), ko veidos:
4.2.1.
maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu – 10,75 EUR apmērā par 1 m3;
4.2.2.
maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu pieņemšanu apglabāšanai atkritumu poligonā
"Daibe" – 5,25 EUR apmērā par 1 m3;
4.2.3.
dabas resursu nodoklis par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos
noteiktajā apmērā – 12,25 EUR apmērā par 1 m3.
4.3. Par tādu mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu izvešanu no šķiroto atkritumu savākšanas laukuma (EKO
laukuma), kuri bez papildu šķirošanas ir piemēroti tālākai apsaimniekošanai – 12,50 EUR par 1 m3 (bez PVN), ko veidos:
4.3.1.
maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu – 6,55 EUR apmērā par 1 m3;
4.3.2.
maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu pieņemšanu atkritumu poligonā "Daibe" – 5,95
EUR apmērā par 1 m3;
4.4. Par tādu mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu izvešanu no šķiroto atkritumu savākšanas laukuma (EKO
laukuma), kuri bez papildu šķirošanas nav piemēroti tālākai apsaimniekošanai – 24,05 EUR par 1 m3 (bez PVN), ko veidos:
4.4.1.
maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu – 6,55 EUR apmērā par 1 m3;
4.4.2.
maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu pieņemšanu apglabāšanai atkritumu poligonā
"Daibe" – 5,25 EUR apmērā par 1 m3;
4.4.3.
dabas resursu nodoklis par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apglabāšanu normatīvajos
aktos noteiktajā apmērā – 12,25 EUR apmērā par 1 m3.
5. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 01.janvāri.
6. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Komunālai nodaļai.
7. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam
1.pielikums
Cēsu novada domes
07.12.2017. lēmumam Nr. 338
LĪGUMS PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU
Līguma Nr.

2017.gada .

Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads,
LV-4101, (turpmāk – Pašvaldība), kuru uz Pašvaldības nolikuma pamata pārstāv Pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZAAO”, reģistrācijas Nr.44103015509, adrese Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201,
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(turpmāk – Apsaimniekotājs), kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais,
turpmāk kopā – Puses,
ņemot vērā, ka Pašvaldība ir Apsaimniekotāja dalībniece, kā arī pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma
18.panta pirmo daļu, Publisko iepirkumu likuma 4.panta trešo daļu, Pašvaldības sagatavoto darba uzdevumu sadzīves
atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanai Cēsu novada administratīvajā teritorijā
(turpmāk – Darba uzdevums), Apsaimniekotāja 2017.gada 21.augusta piedāvājumu Nr. 1-25/146 “Par atkritumu
apsaimniekošanu” (turpmāk – Piedāvājums) un Cēsu novada domes 2017.gada 07.decembra lēmumu Nr. 338 “Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanu” (prot. Nr. 17, 7.p.), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1.
Līguma priekšmets
1.1.
Pašvaldība piešķir Apsaimniekotājam tiesības sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus atkritumu
radītājiem (turpmāk – Klienti) Pašvaldības teritorijā, savukārt Apsaimniekotājs apņemas nodrošināt atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas un vides aizsardzības jomu regulējošo
normatīvo aktu prasības un saskaņā ar apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem, kā arī ievērojot Darba uzdevumā
norādītās prasības un Apsaimniekotāja iesniegto Piedāvājumu, t.sk. arī Cēsu novada domes apstiprināto investīciju plānu.
1.2.
Ar atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem Līguma ietvaros tiek saprasta sadzīves atkritumu un
mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos
pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana un pārvadāšana (turpmāk -- Pakalpojumi).
1.3.
Apsaimniekotājs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedz Klientiem, pamatojoties uz
patstāvīgiem līgumiem, kas noslēgti Apsaimniekotāja un Klientu starpā.
1.4.
Apsaimniekotājs mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedz
Klientiem, pēc nepieciešamības vienojoties ar Klientiem par konkrētu pakalpojuma sniegšanas nepieciešamības gadījumu.
1.5.
Apsaimniekotājs darbojas atbilstoši Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas piešķirtajiem
sertifikātiem, kuri ir atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pakalpojumu sniegšanā, ievērojot apstiprinātajos
plānošanas dokumentos noteiktos kvalitātes kritērijus un atkritumu apsaimniekošanas mērķus.
1. Pušu vispārējās saistības
2.1.
Apsaimniekotājs apņemas:
2.1.1.
nodrošināt Līguma izpildi, ievērojot normatīvo aktu prasības, tajā skaitā attiecībā uz vides aizsardzību;
2.1.2.
nodrošināt regulāru sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu no Klientiem - ne retāk kā noteikts Cēsu
novada pašvaldības saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu;
2.1.3.
pēc Klientu pieprasījuma nodrošināt atkritumu izvešanas reisu skaitu ne mazāku kā 2 (divas) reizes
nedēļā Cēsu pilsētā un ne mazāku kā 1 (vienu) reizi mēnesī Vaives pagastā, no kuriem Klienti var izvēlēties piemērotāko;
2.1.4.
nodrošināt mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu izvešanu saskaņā ar vienošanās ar Klientu
noteikumiem;
2.1.5.
nodrošināt Klientus ar konteineriem sadzīves atkritumu uzkrāšanai, kuru veids un dizains ir saskaņots ar
Pašvaldību;
2.1.6.
vienojoties ar Klientiem par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, nodrošināt
Klientus ar konteineriem vai mīkstajiem konteineriem (maisiem) šo atkritumu uzkrāšanai. Apsaimniekotājs un Klients ir
tiesīgi vienoties par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu no kaudzes, ievērojot Līguma 3.11.punkta
noteikumus;
2.1.7.
atkritumus pārvadāt ar speciāli šim nolūkam paredzētiem transportlīdzekļiem;
2.1.8.
nodrošināt lielgabarīta, būvniecības un celtniecības, ražošanas, bioloģisko un zaļo atkritumu savākšanu
no Klientiem slēdzot atsevišķus līgumus, patstāvīgi vienojoties par pakalpojuma maksu;
2.1.9.
piedāvāt dalītās atkritumu vākšanas iespējas Klientiem, kas atbilst Pašvaldības apstiprinātajiem
teritorijas attīstības dokumentiem un apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem;
2.1.10. sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus sniegt
par Līgumā norādītā kārtībā aprēķinātu samaksu. Gadījumā, ja mainās normatīvajos aktos ietvertais regulējums maksas
par atkritumu apsaimniekošanu noteikšanai, Puses vadīsies no normatīvajos aktos noteiktā;
2.1.11. pašvaldības teritorijā savāktos, apglabāšanai paredzētos sadzīves atkritumus un mājsaimniecībās radītos
būvniecības atkritumus nogādāt CSA poligonā “Daibe”. Atkritumi, kas netiek paredzēti apglabāšanai, tiek izmantoti
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
2.1.12. regulāri informēt atkritumu radītājus par aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanas jomā un izglītot par
atkritumu apsaimniekošanas procesiem, nodrošinot atkritumu radītājus ar informāciju medijos (tajā skaitā sociālajos
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tīklos), kā arī citos sabiedrībai pieejamos veidos;
2.1.13. veikt nepieciešamās aktivitātes, lai tiktu noslēgti līgumi ar visiem Pašvaldības teritorijā esošajiem atkritumu
radītājiem par radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
2.1.14. ieguldīt līdzekļus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstībā saskaņā ar Cēsu novada
domes apstiprināto investīciju programmu, ievērojot šādus nosacījumus:
2.1.14.1. ne vēlāk kā līdz katra kalendārā gada 30.novembrim Apsaimniekotājs iesniedz Pašvaldībai precizētu investīciju
plānu nākamajam kalendārajam gadam, norādot tajā investīciju objektus, apjomu, termiņus, iespējamo finansētāju,
amortizēšanās laiku;
2.1.14.2. investīcijas tiek veiktas tikai pēc tam, kad Pašvaldība tās ir rakstiski saskaņojusi šajā Līgumā noteiktā kārtībā,
2.1.14.3. ne vēlāk kā līdz katra kalendārā gada 1.aprīlim Apsaimniekotājs iesniedz Pašvaldībai pārskatu par iepriekšējā
kalendārajā gadā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstībā faktiski veiktajām investīcijām, norādot
tajā investīciju objektus un apjomu, un gadījumā, ja faktiski veiktās investīcijas atšķirsies no investīciju programmā
paredzētajām, paskaidrojot šādu atšķirību iemeslus. Faktiski veikto investīciju atšķirība no saskaņotajām ir iespējama
objektīvu – no Apsaimniekotāja gribas neatkarīgu apstākļu dēļ.
2.2.
Apsaimniekotājam ir tiesības:
2.2.1.
pieprasīt no Klientiem maksu par sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu
apsaimniekošanu, kas aprēķināta Līgumā paredzētajā kārtībā;
2.2.2.
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iepriekš informējot Klientus par izmaiņām, patstāvīgi noteikt
maksu Klientiem par cita veida atkritumu apsaimniekošanu;
2.2.3.
pārtraukt līguma attiecības ar Klientiem maksājumu kavējumu vai citu līguma pārkāpumu gadījumā par
līguma attiecību pārtraukšanu informējot Pašvaldību.
2.3.
Pašvaldība apņemas:
2.3.1.
Līguma darbības laikā neslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu visā tās teritorijā vai kādā daļā ar
citu atkritumu apsaimniekotāju;
2.3.2.
informēt atkritumu radītājus par noslēgto līgumu ar Apsaimniekotāju;
2.3.3.
piemērot sankcijas atkritumu radītājiem, kuriem nav spēkā esoša līguma ar Apsaimniekotāju vai kuri
apzināti izvairās no radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas Pašvaldības un Apsaimniekotāja organizētā veidā;
2.3.4.
kontrolēt sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu tās
administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā.
2.4.
Pašvaldībai ir tiesības:
2.4.1.
ieguldīt līdzekļus atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē un uzturēšanā atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas valsts plānam un apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem;
2.4.2.
bez īpaša brīdinājuma uzraudzīt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu un Apsaimniekotāja darbības
atbilstību normatīvo aktu prasībām, Darba uzdevuma un Līguma noteikumiem.
2.5.
Līguma darbības izbeigšanas gadījumā Apsaimniekotājs, pēc Pašvaldības pieprasījuma, nodod Pašvaldībai
atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektus, kas Līguma darbības laikā izbūvēti Pašvaldības administratīvajā
teritorijā un ir ietverti Cēsu novada pašvaldības apstiprinātajā investīciju programmā. Šajā punktā norādītie
infrastruktūras objekti tiek nodoti Pašvaldībai par atlīdzību, atlīdzības apmēru nosakot pēc attiecīgo infrastruktūras
objektu atlikušās bilances vērtības Līguma izbeigšanas brīdī. Aprēķinot bilances vērtību, vērā tiek ņemtas visas ar
attiecīgā infrastruktūras objekta izbūvi saistītās izmaksas mīnus nolietojums, un netiek ņemta vērā tā izmaksu daļa, kas
ieguldīta attiecīgajā infrastruktūras objektā un tā daļa, kas jebkādā veidā ir saņemta kā dāvinājums vai līdzfinansējums no
Eiropas Savienības struktūrfondiem.
2.6.
Puses atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otrai Pusei vai trešajām personām nodarītajiem
zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2.7.
Apsaimniekotājs uzņemas atbildību par Pakalpojuma pienācīgu sniegšanu, tā kvalitāti, atbilstību Līgumam
un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.8.
Apsaimniekotājs ir pilnībā atbildīgs par uzņemtajām saistībām saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un
attiecīgo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu. Ja Apsaimniekotāja vainas dēļ Pašvaldībai tiek
uzlikts naudas sods vai piedzīti zaudējumi, tos maksā Apsaimniekotājs.
2.9.
Gadījumā, ja Pašvaldība konstatē trūkumus, nepilnības vai neatbilstību sniegtajā Pakalpojumā, Pašvaldība
par to sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Apsaimniekotāju vai citus ekspertus vai speciālistus, kā arī
nosūta paziņojumu Apsaimniekotājam.
2.10. Apsaimniekotājs ir atbildīgs par izmantotā darbaspēka atbilstošu kvalifikāciju un drošību, kā arī par darbos
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izmantotajiem materiāliem, transportu un tehniskajiem līdzekļiem.
3.
Maksa par pakalpojumu sniegšanu
3.1.
Apsaimniekotājs veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, Klientiem piemērojot maksu 14,13 EUR par
vienu kubikmetru sadzīves atkritumu plus pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Šajā
punktā norādītā maksa sastāv no:
3.1.1.
maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu
savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu un uzturēšanu atbilstoši Līgumam, kā arī izmaksas to
sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas
jomā – 8,18 EUR apmērā par 1 m3;
3.1.2.
sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu
poligonā "Daibe"– 3,67 EUR apmērā par 1 m3;
3.1.3.
dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā – 2,28 EUR
apmērā par 1 m3.
3.2.
Apsaimniekotājs veic mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu,
Klientiem piemērojot šādu maksu:
3.2.1.
Par tādu mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu izvešanu no Klienta
norādītas adreses, kuri bez papildu šķirošanas ir piemēroti tālākai apsaimniekošanai– 16,70 EUR par vienu kubikmetru
atkritumu plus pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Šajā punktā norādītā maksa sastāv
no:
3.2.1.1.
maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu – 10,75 EUR apmērā par 1 m3;
3.2.1.2.
maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu pieņemšanu atkritumu poligonā "Daibe"
– 5,95 EUR apmērā par 1 m3;
3.2.2.
Par tādu mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu izvešanu no Klienta
norādītas adreses, kuri bez papildu šķirošanas nav piemēroti tālākai apsaimniekošanai – 28,25 EUR par vienu kubikmetru
atkritumu plus pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Šajā punktā norādītā maksa sastāv
no:
3.2.2.1.
maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu – 10,75 EUR apmērā par 1 m3;
3.2.2.2.
maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu pieņemšanu apglabāšanai atkritumu
poligonā "Daibe" – 5,25 EUR apmērā par 1 m3;
3.2.2.3.
dabas resursu nodoklis par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apglabāšanu
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā – 12,25 EUR apmērā par 1 m3.
3.2.3.
Par tādu mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu izvešanu no šķiroto
atkritumu savākšanas laukuma (EKO laukuma), kuri bez papildu šķirošanas ir piemēroti tālākai apsaimniekošanai – 12,50
EUR par vienu kubikmetru atkritumu plus pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Šajā
punktā norādītā maksa sastāv no:
3.2.3.1.
maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu – 6,55 EUR apmērā par 1 m3;
3.2.3.2.
maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu pieņemšanu atkritumu poligonā "Daibe"
– 5,95 EUR apmērā par 1 m3;
3.2.4.
Par tādu mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu izvešanu no šķiroto
atkritumu savākšanas laukuma (EKO laukuma), kuri bez papildu šķirošanas nav piemēroti tālākai apsaimniekošanai –
24,05 EUR par vienu kubikmetru atkritumu plus pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Šajā
punktā norādītā maksa sastāv no:
3.2.4.1.
maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu – 6,55 EUR apmērā par 1 m3;
3.2.4.2.
maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu pieņemšanu apglabāšanai atkritumu
poligonā "Daibe" – 5,25 EUR apmērā par 1 m3;
3.2.4.3.
dabas resursu nodoklis par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apglabāšanu
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā – 12,25 EUR apmērā par 1 m3.
3.3.
Līguma 3.1.punktā noteikto maksas apmēru Pašvaldība pēc Apsaimniekotāja
pieprasījuma vai savas iniciatīvas pārskata ne biežāk kā vienu reizi gadā, bet ne ātrāk kā sākot ar 2019.gada 1.janvāri, ja
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iestājas kāds no turpmāk norādītajiem priekšnoteikumiem:
3.3.1.
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir mainījies tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā par vairāk nekā 20 (divdesmit) %, salīdzinot ar situāciju uz 2018.gada 1.janvāri. Līdzēji
konstatē, ka tarifa apmērs no 2018.gada 1.janvāra ir 28,22 EUR par vienu tonnu sadzīves atkritumu.
3.3.2.
mainās Dabas resursu likumā noteiktā nodokļa likme par sadzīves atkritumu
apglabāšanu par vairāk nekā 10 (desmit) %, salīdzinot ar situāciju uz 2018.gada 1.janvāri. Puses konstatē, ka uz Līguma
noslēgšanas brīdi nodokļa apmērs no 2018.gada 1.janvāra ir 35,00 EUR par vienu tonnu sadzīves atkritumu;
3.3.3.
par vairāk nekā 10 (desmit) % salīdzinot ar situāciju uz 2018.gada 1.janvāri, mainās
dīzeļdegvielas cena. Apsaimniekotājs apliecina, ka degvielas izmaksas, kas ietvertas sadzīves atkritumu savākšanas,
pārvadāšanas, pārkraušana un uzglabāšanas komponentē veido 20 (divdesmit)% no kopējām šīs komponentes izmaksām
un ir aprēķinātas pēc dīzeļdegvielas cenas par vienu litru EUR 0,85 (bez PVN) apmērā;
3.3.4.
par vairāk nekā 20 (divdesmit) % salīdzinot ar situāciju uz 2018.gada 1.janvāri,
mainās valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērs un minimālās stundas tarifa likme.
3.4.
Līguma 3.2.punktā noteikto maksas apmēru Pašvaldība pēc
Apsaimniekotāja pieprasījuma vai savas iniciatīvas pārskata ne biežāk kā vienu reizi gadā, bet ne ātrāk kā sākot ar
2019.gada 1.janvāri, ja iestājas kāds no turpmāk norādītajiem priekšnoteikumiem:
3.4.1.
mainās maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu pieņemšanu
apglabāšanai atkritumu poligonā "Daibe" apmērs. Puses konstatē, ka uz 2018.gada 1.janvāri maksas apmērs ir 15,00 EUR
par vienu tonnu mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu;
3.4.2.
mainās dabas resursu nodoklis par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu
apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā par vairāk kā 10 (desmit) %, salīdzinot ar situāciju uz 2018.gada
1.janvāri. Puses konstatē, ka uz Līguma noslēgšanas brīdi nodokļa apmērs no 2018.gada 1.janvāra ir 35,00 EUR par vienu
tonnu mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu;
3.4.3.
par vairāk nekā 10 (desmit) % salīdzinot ar situāciju uz 2018.gada 1.janvāri, mainās
dīzeļdegvielas cena. Apsaimniekotājs apliecina, ka degvielas izmaksas, kas ietvertas mājsaimniecībās radīto būvniecības
atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušana un uzglabāšanas komponentē veido 20 (divdesmit) % no kopējām šīs
komponentes izmaksām un ir aprēķinātas pēc dīzeļdegvielas cenas par vienu litru EUR 0,85 (bez PVN) apmērā;
3.4.4.
par vairāk nekā 20 (divdesmit) % salīdzinot ar situāciju uz 2018.gada 1.janvāri,
mainās valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērs un minimālās stundas tarifa likme;
3.4.5.
par vairāk nekā 5 (pieci) % salīdzinot ar situāciju uz 2018.gada 1.janvāri mainās ar
mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai saistīto ārpakalpojumu
izmaksas.
3.5.
Puses nosaka, ka gadījumā, ja iestājas kāds no Līguma 3.3. un 3.4.punktā
minētajiem, vai citiem priekšnoteikumiem, par kuriem Puses vienojas, maksas apmērs tiek mainīts proporcionāli attiecīgās
izmaksu komponentes īpatsvaram. Piemērojot tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu vai dabas resursu nodokli par
sadzīves atkritumu apglabāšanu un attiecinot to uz vienu kubikmetru sadzīves atkritumu, Puses piemēros koeficientu,
par kura apmēru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Apsaimniekotājs ir informējis Pašvaldību.
3.6.
Pašvaldība, nekavējoties pēc Līguma 3.3. un 3.4.punktā minētā lēmuma pieņemšanas, informē
atkritumu radītājus par aktuālo maksas par sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu
apsaimniekošanu apmēru, informāciju publicējot vietējā laikrakstā.
3.7.
Gadījumā, ja Pašvaldība nepiekrīt maksas par sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto
būvniecības atkritumu apsaimniekošanu palielināšanai un Apsaimniekotājs, saņemot Apsaimniekotāja dalībnieku
sapulces piekrišanu, paziņo par vēlmi lauzt līgumu, Pašvaldība veic nepieciešamās darbības, lai nekavējoties veiktu
jauna atkritumu apsaimniekotāja izvēli.
3.8.
Maksājumu apmērs Klientam tiek noteikts atbilstoši noslēgtajam līgumam starp Klientu un
Apsaimniekotāju, ņemot vērā Klienta izvēlēto konteinera veidu, konteinera tukšošanas regularitāti un citiem
noteikumiem, par kuriem Klients un Apsaimniekotājs ir vienojušies.
3.9.
Citu veidu atkritumu savākšana tiek veikta par Apsaimniekotāja noteiktu cenu, kuru tas dara
zināmu Klientiem pirms attiecīgā pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas.
3.10.
Apsaimniekotājam ir tiesības piemērot Pašvaldības noteiktajai maksai koeficientu 1,5 gadījumos, kad
sadzīves atkritumi un/vai mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumi ir novietoti ārpus Klienta lietošanā esošā
atkritumu konteinera. Šīs tiesības īstenošana ir iespējama gadījumos, kad Apsaimniekotājs ir ievērojis sadzīves atkritumu
izvešanas grafiku vai Apsaimniekotāja noteikto mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu izvešanas kārtību.
3.11.
Par Klientu pieprasītiem papildus pakalpojumiem, kas saistīti ar sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās
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radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, piemēram, mīkstā konteinera (maisa) lietošana, konteinera piegāde,
mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu no kaudzes, maksu nosaka Apsaimniekotājs, ievērojot konkrētā
pakalpojuma specifiku.
4.
Līguma darbības termiņš un spēkā esamība
4.1.
Līgums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī un darbojas 7 (septiņus) gadus.
4.2.
Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas atkāpties no Līguma, nodrošinot sadzīves atkritumu un
mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas nepārtrauktību.
4.3.
Pašvaldība ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
4.3.1.
Apsaimniekotājs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir zaudējis tiesības sniegt Pakalpojumus;
4.3.2.
Apsaimniekotājs Pakalpojumu sniegšanā pieļauj atkārtotas būtiskas novirzes no Līgumā noteiktajām
prasībām un pēc attiecīga brīdinājuma saņemšanas nav novērsis konstatētos pārkāpumus;
4.3.3.
Apsaimniekotājs nav izpildījis Līgumā un normatīvajos aktos par atkritumu dalītu savākšanu,
sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi, materiālu reģenerāciju noteiktos sadzīves atkritumu sagatavošanas,
pārstrādes un materiālu reģenerācijas mērķus un to izpildes termiņus;
4.3.4.
Apsaimniekotājs nav izpildījis attiecīgajam kalendārajam gadam saskaņoto investīciju programmu un
novirze no tās ir vismaz 30% (trīsdesmit procentu) apmērā, salīdzinot ar saskaņoto programmu. Šī noteikuma
piemērošana ir iespējama gadījumā, ja pēc attiecīga pārkāpuma konstatēšanas Apsaimniekotājs 3 (trīs) mēnešu laikā nav
to pilnībā novērsis un/vai Līdzēji nav vienojušies par izmaiņām investīciju programmā
4.4.
Pašvaldības vienpusējas atkāpšanās gadījumā tā vismaz 3 (trīs) mēnešus iepriekš par to informē
Apsaimniekotāju. Līguma 4.3.1.punktā minētajā gadījumā Līguma darbība uzskatāma par izbeigtu ar brīdi, kad
Apsaimniekotājs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir zaudējis tiesības sniegt Pakalpojumus.
4.5.
Ja Apsaimniekotājs nepiekrīt iemesliem, kuru dēļ Pašvaldība vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas
var vērsties tiesā, taču tiesvedības uzsākšana nevar būt par pamatu Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanai vai
nenodošanai citam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Pašvaldības izraudzītam atkritumu apsaimniekotājam.
4.6.
Apsaimniekotājs, saņemot Apsaimniekotāja dalībnieku sapulces piekrišanu, ir tiesīgs vienpusēji
atkāpties no Līguma 3 (trīs) mēnešus iepriekš par to informējot Pašvaldību.
4.7.
Visos gadījumos, kad tiek izbeigta Līguma darbība (izņemot Līguma 4.3.1.punktā noteikto
gadījumu), Apsaimniekotājam ir pienākums nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Klientiem
līdz brīdim, kad Pašvaldība būs noslēgusi jaunu līgumu par atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā.
4.8.
Līguma darbības izbeigšanas gadījumā Apsaimniekotājs nodod Pašvaldībai Apsaimniekotāja
uzturētā līgumu reģistra kopiju, kas nepieciešama jaunu līgumu ar Klientiem noslēgšanai.
5.
INFORMĀCIJAS APMAIŅA
5.1.
Līguma darbības laikā Puses normatīvajos aktos un Darba uzdevumā noteiktajā kārtībā, apmērā un
termiņos sniedz viena otrai visu Līguma darbības nodrošināšanai nepieciešamo un normatīvajos aktos noteikto
informāciju.
5.2.
Papildus Līguma 5.1.punktā noteiktajai informācijas apmaiņai, Apsaimniekotājs apņemas:
5.2.1.
Pēc Pašvaldības pieprasījuma sniegt informāciju par pakalpojumu sniegšanas kvantitatīvajiem rādītājiem,
noslēgto līgumu skaitu ar Klientiem un citiem ar pakalpojumu sniegšanu saistītiem jautājumiem, piemēram, atkritumu
savākšanā iesaistīto transportlīdzekļu kustības maršrutiem, u.c.;
5.2.2.
Informēt Pašvaldību par gadījumiem, kad tas konstatē Pašvaldības izdoto atkritumu apsaimniekošanas
jomu regulējošo saistošo noteikumu nepildīšanu vai pārkāpumus;
5.2.3.
Pēc Pašvaldības pieprasījuma sniegt atskaites par pakalpojumu sniegšanas un līguma izpildes
rezultātiem, transportlīdzekļa uzskaites datiem, kurā fiksēts laiks un kustība, savākto, apglabāto un pārstrādāto atkritumu
daudzumu, darbinieku skaitu, kas nodrošina Pakalpojumu izpildi Pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī atskaiti par
Klientu rēķinu apmaksas disciplīnu;
5.3.
Papildus Līguma 5.1.punktā noteiktajai informācijas apmaiņai, Pašvaldība apņemas:
5.3.1.
Nodrošināt Apsaimniekotāju ar tās rīcībā esošo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai
nepieciešamo informāciju;
5.3.2.
Sniegt Apsaimniekotājam informāciju par atkritumu radītājiem, kuri nav slēguši līgumus par atkritumu
apsaimniekošanu, un iesaistīt pašvaldības policiju vai citu atbildīgo iestādi, lai kontrolētu saistošo noteikumu izpildi,
tādējādi veicinot visu Pašvaldības teritorijā esošo atkritumu radītāju iesaistīšanos atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.
5.4.
Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt informāciju no Apsaimniekotāja par atkritumu apsaimniekošanas
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pakalpojumu sniegšanas kvantitatīvajiem rādītājiem, noslēgtajiem līgumiem ar Klientiem, kā arī citiem jautājumiem.
5.5.
Apsaimniekotājam ir tiesības pieprasīt no Pašvaldības tās rīcībā esošo Pakalpojuma sniegšanai
nepieciešamo informāciju, t.sk. Pašvaldībā reģistrēto nekustamo īpašumu adrešu sarakstu, informāciju par deklarēto
iedzīvotāju skaitu attiecīgajā īpašumā, u.c.
6.
Dažādi
6.1.
Puses nozīmē un rakstveidā paziņo kontaktpersonas, kas būs atbildīgas par jautājumu, kas saistīti
ar šī Līguma izpildi, risināšanu.
6.2.
Pusēm ir pienākums informēt vienai otru par izmaiņām, kas var ietekmēt atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu (reorganizācija, streiki, u.c.), kā arī par rekvizītu maiņu.
6.3.
Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies
nepārvaramas varas vai ārkārtas rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus
nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
6.4.
Līgums ir interpretējams saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
6.5.
Jebkuri strīdi vai domstarpības Līguma izpildes sakarā tiks risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja
vienošanās netiek panākta, strīda izskatīšana nododama Latvijas Republikas tiesai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pašvaldība:
Cēsu novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000031048
Juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis,
Cēsu nov., LV – 4101
Banka: A/S SEB banka, kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5

Domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs
A.Sirmais

Apsaimniekotājs:
SIA “ZAAO”
Reģ. Nr.44103015509
Juridiskā adrese: Rīgas iela 32,
Valmiera, LV – 4201
Banka: A/S “Swedbank”, kods: HABALV212
Konts Nr. LV69 HABA 0001 4080 4004 0

Valdes priekšsēdētājs

2.pielikums
Cēsu novada domes 07.12.2017.
Lēmumam Nr. 338
Investīciju programma atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai Cēsu
novadā

Pazemes atkritumu laukumi daudzdzīvokļu māju
pagalmos
Pazemes atkritumu laukumi daudzdzīvokļu māju
pagalmos
Pazemes atkritumu laukumi daudzdzīvokļu māju
pagalmos
Bezmaksas zaļo atkritumu pieņemšana
neierobežotā daudzumā Eko laukumos rudens
akcijas laikā (viens mēnesis) no privātpersonām
un namu apsaimniekotājiem
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3-4
(plānots Saules ielas kvartālā)
2
(plānots Birzes, Loka ielas
kvartālos)
2
(plānots Bērzaines, Dārziņa
ielas kvartālos)

2018-2019
2020

2021

2018-2024

Lēmums Nr. 339 Par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pašvaldība ir saņēmusi SIA „ZAAO” 14.07.2017. vēstuli Nr. 1-37/2771 par pakalpojuma sniegšanu - sadzīves atkritumu
apglabāšanu poligonā Daibe, kurā tā, ņemot vērā to, ka starp Cēsu novada pašvaldību un SIA “ZAAO” 2009.gada
31.decembrī noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu – sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Daibe”, saskaņā ar
kuru pašvaldība piešķīrusi SIA “ZAAO” ekskluzīvas tiesības sniegt sabiedrisko pakalpojumu – Cēsu novada
administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Daibe”, izteikusi lūgumu noslēgt vienošanos
pie iepriekš minētā līguma, paredzot grozījumu izdarīšanu tajā.
Vienošanās pie minētā līguma parakstīšanas nepieciešamību SIA “ZAAO” pamato ar Ministru kabineta 2016.gada
30.augusta noteikumos Nr.588 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa
"Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu
pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.588) ietvertajiem nosacījumiem attiecībā uz
pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanu. Pasākuma trešās atlases kārtas ietvaros paredzēta
bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide.
Pašvaldības ieskatā būtu noslēdzams jauns līgums ar SIA „ZAAO” par pakalpojumu sniegšanu – sadzīves atkritumu
apglabāšanu poligonā. Lēmums tiek pamatots ar šādiem apsvērumiem:
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 21.panta pirmajai daļai to pašvaldību administratīvajās teritorijās, kuras
atrodas attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā, radītos sadzīves atkritumus apglabā tikai attiecīgā atkritumu
apsaimniekošanas reģiona sadzīves atkritumu poligonā vai nodod tos attiecīgajās pārkraušanas stacijās. Pašvaldība slēdz
līgumu ar šā poligona apsaimniekotāju par tās administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu apglabāšanu.
Ievērojot norādīto un ņemot vērā atkritumu apsaimniekošanas, tajā skaitā atkritumu pārstrādes, jomas nozīmi gan
nacionālā, gan pašvaldības mērogā, kā arī finanšu līdzekļu, kas nepieciešami bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes
iekārtu izveidošanai, apmēru, pašvaldība atzīst par pamatotiem un atbalstāmiem SIA “ZAAO” 2017.gada 14.jūlija vēstulē
(reģ. Nr. 1-37/2771) paustos apsvērumus attiecībā uz Noteikumu Nr.588 prasību izpildīšanas nepieciešamību, kā arī
attiecībā uz finanšu līdzekļu piesaisti bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes infrastruktūras izveidei, piesaistot
pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" trešās atlases kārtas ietvaros plānoto finansējumu.
Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.pantu, 21.panta pirmo daļu, SIA „ZAAO” 14.07.2017. vēstuli
Nr.1-37/2771 par pakalpojuma sniegšanu-sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā Daibe, kā arī ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 30.11.2017. (prot. Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba,
G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „ZAAO”, reģistrācijas Nr.44103015509, par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā ”Daibe”
(Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā) ar darbības laiku no 2018.gada 01.janvāra līdz 2027.gada 31.decembrim, saskaņā ar
pielikumu.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2018. gada 01. janvāri.
3. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunālai nodaļai.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
Cēsu novada domes
07.12.2017.lēmumam Nr.339
LĪGUMS PAR PAKALPOJUMU SNIEGŠANU SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANU POLIGONĀ „Daibe”
Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads (turpmāk Pakalpojuma ņēmējs), kuru uz pašvaldības nolikuma pamata pārstāv domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, no vienas
puses, un
SIA “ZAAO”, reģistrācijas Nr.44103015509, adrese Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201 (turpmāk – Sabiedrisko pakalpojumu
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sniedzējs), kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais, no otras puses,
turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi – Puses/Puse,
ņemot vērā Cēsu novada domes 07.12.2017. lēmumu 339 “Par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu”
(protokols Nr. 17, 8.punkts), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma vispārīgie noteikumi un priekšmets
1.1. Līguma priekšmets – sadzīves atkritumu apglabāšana atkritumu poligonā ”Daibe” (Stalbes pagastā, Pārgaujas
novadā).
1.2. Pakalpojuma ņēmējs piešķir Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ekskluzīvas tiesības sniegt sabiedrisko
pakalpojumu – Cēsu novada administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Daibe”.
1.3. Pakalpojuma ņēmējs uzdod, un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
apņemas Cēsu novada administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Daibe”.
1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumi un tiesības

1.
2.
2.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākums ir sniegt sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumus poligonā
„Daibe” atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām.
2.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par savu pamatlīdzekļu un tehniskā aprīkojuma uzturēšanu un
atjaunošanu, lai nodrošinātu Līguma 2.1.punkta izpildi.
2.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja bilancē un pamatkapitālā ir visi nepieciešamie pamatlīdzekļi un citi aktīvi, lai
varētu nodrošināt Līguma 2.1.punkta izpildi.
2.4. Lai nodrošinātu Līguma 2.1. punktā noteikto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības maksājumu aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī
atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršana un atmaksāšana notiek atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības ES fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem sabiedrisko pakalpojumu sadzīves atkritumu apglabāšana atkritumu poligonos - sniedzēju infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī
neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.
2.5. Ja Līgums, beidzoties tā termiņam, netiek pagarināts, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums
Pakalpojuma ņēmējam atmaksāt to sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu, kuri izveidoti
(iegūti) saņemot Līguma 2.4.punktā paredzētos atlīdzības maksājumus, nolietojuma (amortizācijas) daļu, kura līdz Līguma
darbības termiņa beigām, nebija un atbilstoši normatīvajiem aktiem nevarēja būt atskaitīta.
1. Līguma termiņš
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz laiku līdz 2027. gada 31.decembrim.
1. Norēķini

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iekasē samaksu par pakalpojuma sniegšanu, atbilstoši Sabiedriskā pakalpojuma
Regulatora noteiktiem tarifiem.
1. Pakalpojuma ņēmēja pienākumi un tiesības
1.
2.
3.
4.
5.
5.1. Pakalpojuma ņēmējs apņemas nodrošināt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju ar informāciju par komersantu, kas
veic vai arī veiks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, par Pakalpojuma ņēmēja administratīvās teritorijas robežās
radīto sadzīves atkritumu sastāvu un daudzumu.
5.2. Pakalpojuma ņēmējs apņemas nodrošināt, ka tā administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
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veicējam, līgumā ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, pārvadāšanas) pakalpojuma
sniegšanu būs uzlikts par pienākumu apglabāšanai paredzēto sadzīves atkritumu daļu nogādāt atkritumu poligonā
„Daibe”.
1. Citi noteikumi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1. Puses apliecina, ka tām ir zināms Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmums Nr.2012/21/ES par Līguma par
Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku
nozīmi.
6.2. Jautājumi, kuri nav paredzēti Līgumā, tiek lemti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem likumiem un citiem
normatīvajiem aktiem.
6.3. Visus strīdus vai domstarpības, ja tādas radīsies pēc Līguma parakstīšanas, Līdzēji risina sarunu ceļā, bet, ja
vienošanos nav iespējams panākt, tad likumos un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā vai tiesas ceļā.
6.4. Ar Līguma noslēgšanu spēku zaudē starp Pusēm 2009.gada 04.augustā noslēgtais līgums reģ. Nr. 2-137-18/2009,
„Par pakalpojumu sniegšanu – sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Daibe””.
1. Līguma grozīšana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1. Līgumu var grozīt, tikai Pakalpojuma ņēmējam un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam vienojoties, noformējot
izmaiņas rakstiski, kā arī likumā noteiktā kārtībā ar tiesas nolēmumu.
7.2. Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pakalpojuma ņēmēja, bet otrs
– pie Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja.
Pakalpojuma ņēmēja vārdā:

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vārdā:

Cēsīs, 2017.gada .
Domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs

Valmierā, 2017.gada ._
Valdes loceklis A.Sirmais

Lēmums Nr. 340 Par nodibinājuma “Koprades māja Skola6” dibināšanu un
nekustamā īpašuma daļas Cēsīs, Lielā Skolas ielā 6 (kad.Nr. 4201 005 2006),
nodošanu nodibinājumam “Koprades māja Skola6” bezatlīdzības lietošanā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
2015.gada augustā tika uzsākts Cēsu novada pašvaldības projekts “Radošo industriju centra un kopā
strādāšanas telpas izveide un attīstība”, kura īstenošana 2015.gada decembrī ar deleģējuma līgumu tika nodota biedrībai
“Latvijas zinātnes centru apvienība”. Koprades māja Skola6 tika atklāta 2016.gada aprīlī un līdz šim brīdim ir
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nostabilizējusies kā pastāvīga biedrības filiāle ar savu neatkarīgu budžetu. Biedrības nākotnes attīstības virziens saistīts
ar darbības paplašināšanu, kas saistīts ar jauniešu un sabiedrības intereses par tehniskām un eksaktām zinātnēm
palielināšanu; sadarbības starp uzņēmējiem un izglītības iestādēm veicināšanu. Koprades mājas Skola6 darbības mērķis
un attīstības virziens ir radošo, kultūras un digitālo industriju pārstāvju apvienošana.
Nekustamais īpašums Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 2006, sastāvošs no
zemes gabala un trim ēkām, turpmāk – Nekustamais īpašums, uz Cēsu novada pašvaldības, turpmāk arī – Pašvaldība,
vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0041 8826 (lēmuma
datums 16.11.2011.), ar 31.08.2015. Vienošanos par grozījumiem 01.12.2011.Vienošanās Nr. 650/2011/2-7, Nekustamā
īpašuma daļa – ēka (mācību korpuss), kadastra apz. 4201 005 2006 001, uzņemta Pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē,
izbeidzoties valdījuma tiesībām uz to Cēsu Profesionālajai vidusskolai. 2015.gada 9.oktobrī tika noslēgta vienošanās par
Nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas zinātnes centru apvienība” (turpmāk tekstā
Biedrība). 2016.gada janvārī Nekustamā īpašuma telpās tika uzsākts veidot un aprīlī tika atklāts radošo industriju centrs
Koprades māja Skola6, kuras mērķis ir apvienot Cēsu radošo industriju pārstāvjus, izglītot iedzīvotājus par
uzņēmējdarbības uzsākšanu, nodrošināt telpas jaunu radošo uzņēmumu attīstībai un attīstīt kopā strādāšanas kustību
Cēsīs.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1. punktu, otrās daļas 3.punktu, 15.
panta pirmās daļas 5. un 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Publikas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.1 punktu un trešo, ceturto, piekto un sesto daļu, Biedrību un
nodibinājumu likuma 24. pantu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 23.11.2017.
atzinumu (prot.Nr.11) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.11.2017. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome ar 12
balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret - nav, atturas – nav, (D.Trapenciere nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
1. Dibināt nodibinājumu “Koprades māja Skola6”.
2. Noteikt, ka nodibinājuma “Koprades māja Skola6” dibināšanas mērķis ir veikt sabiedriskā labuma darbību:
izveidot un uzturēt vietu dažādu radošo, kultūras un digitālo industriju pārstāvju apvienošanai, lai vecinātu
kultūrizglītojošo procesu Cēsu novadā, t.sk. uzņēmējdarbības kultūras un inovāciju sekmēšana.
3. Nodibinājuma “Koprades māja Skola6” dibinātājs ir Cēsu novada pašvaldība (nodokļu maksātāja reģistrācijas
Nr. 90000031048; juridiskā adrese: Cēsis, Bērzaines iela 5).
4. Apstiprināt nodibinājuma “Koprades māja Skola6” statūtu projektu (1.pielikums).
5. Ievēlēt nodibinājuma “Koprades māja Skola6” valdi šādā sastāvā:
5.1. valdes priekšsēdētāja - Dita Trapenciere, Koprades mājas Skola6 projekta vadītāja;
5.2. valdes locekle - Laine Madelāne, Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja;
5.3. valdes loceklis - Dairis Cālītis, uzņēmēju pārstāvis
6. Nodibinājuma “Koprades māja Skola6” mantas kopumam nodot Cēsu novada pašvaldības kustamo mantu
saskaņā ar 2.pielikumu ar bilance vērtību 895,64 EUR.
7. Noteikt, ka nodibinājums “Koprades māja Skola6” nodrošina lēmuma 6.punktā minētās mantas uzturēšanu, kā
arī sedz ar to saistītos izdevumus.
8. Pēc sabiedriskā labuma organizācijas statusa saņemšanas nodibinājumam “Koprades māja Skola6” nodot
bezatlīdzības lietošanā daļu no Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Cēsīs, Lielā Skolas ielā 6 (kad.Nr. 4201 005
2006) daļa (telpas ēkā (mācību korpuss), kadastra apz. 4201 005 2006 001, 864.6 m2 kopplatībā (visas telpas, izņemto
telpu Nr.2 ēkas 1.stāvā un telpas Nr.19 un Nr.20 ēkas 2.stāvā, ar kopējo platību 112.1 m2) ar bilances vērtību 299487,50
EUR un apbūvēta zemes gabala daļu 703 m2 kopplatībā) ar bilances vērtību 4001,11 EUR, paredzētajam lietojumam
atbilstošā tehniskā stāvoklī.
9. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā, kamēr nodibinājumam “Koprades māja Skola6” ir sabiedriskā
labuma statuss, bet ne ilgāk par 5 gadiem.
10. Īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir izveidot un uzturēt vietu dažādu radošo, kultūras un digitālo
industriju pārstāvju apvienošanai, lai vecinātu kultūrizglītojošo procesu Cēsu novadā, t.sk. uzņēmējdarbības kultūras un
inovāciju sekmēšana.
11. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā ar iznomāšanas tiesībām nodibinājuma mērķu īstenošanai.
12. Uzdot Nodibinājuma valdei veikt visas nepieciešamās darbības Nodibinājuma reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā.
13. Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju parakstīt statūtus un pieteikumu Uzņēmuma reģistram.
14. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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1.pielikums
Nodibinājuma
“Koprades māja Skola6”
statūti
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Nodibinājuma nosaukums ir Nodibinājums “Koprades māja Skola6” (turpmāk - Nodibinājums).
1.2. Nodibinājuma mērķis ir izveidot un uzturēt vietu dažādu radošo, kultūras un digitālo industriju pārstāvju
apvienošanai, lai vecinātu kultūrizglītojošo procesu Cēsu novadā, t.sk. uzņēmējdarbības kultūras un inovāciju sekmēšana.
1.3. Mērķa īstenošanai Nodibinājums veic šādus uzdevumus:
1.3.1. radošās un digitālās industrijas popularizēšana sabiedrībā (t.sk. jauniešiem), informējošu un
izglītojošu pasākumu organizēšana;
1.3.2. radošo un digitālo industriju pārstāvju kompetences celšana, sadarbības veicināšana;
1.3.3. radošās un digitālās industrijas pārstāvju un interesentu atbalstīšana;
1.3.4. Cēsu novada radošo un digitālo industriju atpazīstamības un attīstības sekmēšana;
1.3.5. nekustamā īpašuma Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs uzturēšana un izmantošana radošās un digitālās
industrijas vajadzībām;
1.3.6. veic citus uzdevumus, kas nepieciešami Nodibinājuma mērķa sasniegšanai un normatīvajos tiesību
aktos nav aizliegti.
1.4. Nodibinājums ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.
2. Mantas nodošana Nodibinājumam
2.1. Naudas līdzekļi Nodibinājumam tiek nodoti, iemaksājot tos Nodibinājuma kontā kredītiestādē.
2.2. Ja Nodibinājumam tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts.
2.3. Reģistrējamu kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana tiek noformēta ar ierakstu attiecīgajā reģistrā vai
Zemesgrāmatā.
3. Nodibinājuma mantas izmantošanas kārtība
3.1. Nodibinājuma manta tiek izmantota tikai Nodibinājuma mērķu sasniegšanai.
3.2. Par Nodibinājuma mantas izmantošanu lēmumus pieņem Nodibinājuma valde.
3.3. Sava mērķa sasniegšanai Nodibinājumam ir tiesības saņemt ziedojumus un veikt saimniecisko darbību, kam nav
peļņas gūšanas rakstura. Saimnieciskās darbības rezultātā iegūtie līdzekļi ir novirzāmi statūtos noteiktā mērķa
sasniegšanai.
4. Dibinātāja sapulce
4.1. Nodibinājuma Dibinātājs ir Cēsu novada pašvaldība.
4.2. Nodibinājuma Dibinātājs:
4.2.1. var dot norādījumus valdei;
4.2.2. ieceļ un atceļ valdes locekļus, nosaka valdes locekļu atlīdzību;
4.2.3. ieceļ Nodibinājuma revidentu;
4.2.4. apstiprina Nodibinājuma gada pārskatu.
4.3. Dibinātāja kompetencē esošos lēmumus pieņem Cēsu novada domes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona.
4.4. Dibinātāja sapulci sasauc valde pēc savas iniciatīvas vai, ja to pieprasa Dibinātājs vai revidents.
4.5. Dibinātāja sapulci sasauc, nosūtot Dibinātājam rakstisku uzaicinājumu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Dibinātāja
sapulces norises datuma.
4.6. Kārtējo Dibinātāja sapulci valde sasauc laikā, kas nodrošina iespēju gada pārskatu apstiprināt normatīvajos aktos
noteiktajā termiņā.
4.7. Ja valde nesasauc Dibinātāja sapulci, to sasauc Dibinātājs. Šāda valdes rīcība var būt par pamatu Dibinātāja sapulces
lēmumam par valdes atsaukšanu saistībā ar svarīgu iemeslu.
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5. Valde
5.1. Nodibinājuma pārvaldes institūcija ir valde.
5.2. Valde sastāv no trīs valdes locekļiem.
5.3. Valdes locekļus ieceļ uz trīs gadiem.
5.4. Valdes locekļus var atcelt pirms termiņa, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā ir atzīstama
valdes locekļa rīcība, kas ir pretrunā ar Nodibinājuma statūtiem.
5.7. Valdes locekļi pilda savus pienākumus par atlīdzību.
6. Revidents
6.1. Nodibinājuma revidentu ieceļ uz vienu gadu.
6.2. Nodibinājuma revidents nevar būt Nodibinājuma valdes loceklis.
6.3. Revidents:
6.3.1. veic Nodibinājuma mantas un līdzekļu revīziju;
6.3.2. dod atzinumu par Nodibinājuma budžetu un gada pārskatu;
6.3.3. izvērtē Nodibinājuma grāmatvedības un lietvedības darbu;
6.3.4. sniedz ieteikumus par Nodibinājuma finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
6.4. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā.
7. Nodibinājuma likvidācijas un reorganizācijas kārtība
7.1. Lēmumu par Nodibinājuma darbības izbeigšanu pieņem valde un apstiprina Dibinātājs.
7.2. Nodibinājuma likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru prasījuma apmierināšanas, nododama
Dibinātājam.
7.3. Lēmumu par Nodibinājuma darbības reorganizāciju pieņem valdes un apstiprina Dibinātājs.
8. Grozījumu izdarīšana statūtos
8.1. Statūtus var grozīt gadījumā, ja mainījušies apstākļi, no kuriem izrietēja Nodibinājuma darbības mērķis.
8.2. Lēmumu par statūtu grozījumiem pieņem valde.
8.3. Statūtu grozījumu izdarīšanai nepieciešama Dibinātāja piekrišana.
2.pielikums
Nodibinājumam nododamā kustamā manta
Nosaukums

Kods

Daudzums
gab.

Sākotnējā
vērtība

Printeris HP Color LaserJet
Pro MFP M477fdw

/P160037

1

411,34

Projektors Vivitek DW832
Krēsls Frode
Galds
Plaukts
Skapītis ar atvilknēm
Skapītis izlietnes
Router Miktrotik
Divjoslu AP Mikrotik
UPS APC

/P160038
SK6 1
SK6 10
SK6 11
SK6 12
SK6 13
SK6 14
SK6 15
SK6 16

1
30
13
6
2
1
1
4
1
kopā:

966,67
890,98
776,64
258,90
240,00
71,00
100,26
489,08
101,26
3410,49
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Nolietojums

Atlikusī
vērtība

144,06

267,28

338,31

628,36

890,98
776,64
258,90
240,00
71,00
100,26
489,08
101,26
2514,85

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
895,64

Lēmums Nr. 341 Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu Bērnu un jauniešu
centra organizētajos pasākumos 2018.gadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g ) apakšpunktu un Cēsu novada domes
08.10.2015. lēmumu Nr.239 “Par Kārtības, kādā Cēsu novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita
ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas
pakalpojumu izcenojumus” un veiktajiem aprēķiniem, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 23.11.2017. atzinumu (prot. Nr. 13) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.11.2017. atzinumu ( prot. Nr.15),
Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs,
A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Apstiprināt dalības maksas Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētajos pasākumos 2018.gadā, saskaņā ar
pielikumu.
2.
Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktorei.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības revidentei.
Pielikums

Lēmums Nr. 342 Par iestāšanos biedrībās
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija), kura saskaņā ar Sporta likuma 5.panta pirmo daļu pilda valsts
pārvaldes funkcijas sporta nozarē un saskaņā ar 10.1 panta sesto daļu uzrauga (īsteno funkcionālo pakļautību) biedrībai
“Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk – LSFP) Sporta likuma 10.1 panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteikto
(deleģēto) uzdevumu attiecībā uz sporta federāciju atzīšanu un atzīto sporta federāciju darbības sporta jomā kontroli,
īstenojot uzraudzības pasākumus, ir konstatējusi, ka vairākas no šobrīd Latvijā atzītajām sporta federācijām neatbilst
Sporta likuma 10.1 panta pirmās daļas 4.punktā noteiktajam kritērijam (sporta federācijas biedri ir tikai juridiskās
personas), jo to biedri ir ne tikai juridiskas personas, bet arī pašvaldību dibinātas izglītības iestādes (galvenokārt
pašvaldību dibinātas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes), kurām nav juridiskās personas statuss. Pašvaldību
dibinātajām izglītības iestādēm (t.sk. arī pašvaldību dibinātām profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm) ir
pastarpinātās pārvaldes iestādes statuss. Lai nodrošinātu tiesību aktiem atbilstošu pašvaldības interešu pārstāvniecību
Latvijā atzītajās sporta federācijās, kā sporta federācijas biedram būtu jābūt pašvaldībai.
Cēsu novada izglītības iestādes un biedrības īsteno vairākas profesionālās ievirzes izglītības sportā un interešu izglītības
sportā programmas: slēpošanā, biatlonā, vieglatlētikā, badmintonā, orientēšanās sportā, volejbolā, florbolā, futbolā,
basketbolā, cīņā, karatē.
Iestāšanās biedrībā ļauj attiecīgās biedrības biedram ietekmēt attiecīgā sporta veida attīstību un izmantot biedriem
noteiktās priekšrocības.
Kopējais prognozējamais 2018. gadā nepieciešamais finansējums iestāšanās maksu un biedru maksu segšanai dalībai
biedrībās: Biedrība “Latvijas Slēpošanas federācija”, reģ.Nr.40008023069, Biedrība “Latvijas Basketbola savienība”;
reģ.Nr.40008025619, Biedrība “Latvijas Vieglatlētikas savienība”, reģ.Nr. 40008029019, Biedrība “Latvijas Badmintona
federācija”, reģ.Nr. 40008023393, Biedrība “Latvijas Orientēšanās federācija”; reģ.Nr. 40008021960, Biedrība “Latvijas
Volejbola federācija”, reģ.Nr. 40008023463, Biedrība “Latvijas Cīņas federācija”, reģ. Nr. 40008032790, Biedrība “Latvijas
Biatlona federācija’’, reģ. Nr. 40008022059, Biedrība “Latvijas Florbola savienība”, reģ. Nr. 40008025888, Biedrība
“Latvijas Futbola federācija”, reģ. Nr. 50008022101 ir 2500, 00 EUR ( divi tūkstoši pieci simti euro).
Pamatojoties uz augstāk minēto un izvērtējot nepieciešamību kļūt par attiecīgās sporta veida federācijas biedru,
paredzot apmaksāt noteiktās biedru iestāšanās un gada maksas, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
12.pantu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Sporta likuma 10.1 panta pirmās daļas 4.punktu un ievērojot Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.11.2017. atzinumu (prot. Nr.14) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 30.11.2017. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs,
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P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Cēsu novada pašvaldībai 2018.gadā iestāties šādās biedrībās:
1.1. Biedrībā “Latvijas Slēpošanas federācija”, reģ.Nr.40008023069;
1.2. Biedrībā “Latvijas Basketbola savienība”, reģ.Nr.40008025619;
1.3. Biedrībā “Latvijas Vieglatlētikas savienība”, reģ.Nr. 40008029019;
1.4. Biedrībā “Latvijas Badmintona federācija”, reģ.Nr. 40008023393;
1.5. Biedrībā “Latvijas Orientēšanās federācija”, reģ.Nr. 40008021960;
1.6. Biedrībā “Latvijas Volejbola federācija”, reģ.Nr. 40008023463;
1.7. Biedrībā “Latvijas Cīņas federācija”, reģ. Nr. 40008032790;
1.8. Biedrībā “Latvijas Biatlona federācija’’, reģ. Nr. 40008022059;
1.9. Biedrība “Latvijas Florbola savienība”, reģ. Nr. 40008025888;
1.10.
Biedrība “Latvijas Futbola federācija”, reģ. Nr. 50008022101.
2.
Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai sagatavot finansējuma pieprasījumu šo biedrību biedru gada
maksu segšanai un iesniegt Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļā.
3.
Iecelt Cēsu novada domes priekšsēdētāju par Cēsu novada pašvaldības pilnvaroto personu šī lēmuma
1.punktā minētajās biedrībās.
4.
Noteikt, ka domes priekšsēdētājam ir tiesības pilnvarot Cēsu novada pašvaldības vai Cēsu novada
pašvaldības iestādes darbinieku pārstāvēt pašvaldību biedrībā.

Lēmums Nr. 343 Par noteikumu “Par Cēsu novada pašvaldības sporta bāzu
izmantošanu” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada Sporta attīstības stratēģijā 2015.–2020. gadam (apstiprināta Cēsu novada domē 29.10.2015., lēmums Nr.
254, prot.Nr.15), izstrādāta saskaņā ar Sporta politikas pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam (apstiprinātas ar 2013.gada
18.decembra MK rīkojumu Nr.666) Sporta jomas attīstības redzējumā norādīts, ka Cēsu novadā iespēja nodarboties ar
sportu (Sports visiem, tajā skaitā sports cilvēkiem ar invaliditāti) ir ikvienam iedzīvotājam, novada iedzīvotājiem
uzskatāmā veidā ir brīvi pieejama informācija par iespējām iesaistīties sporta biedrībās, iespēju piedalīties sporta un
aktīvās atpūtas pasākumos, kā arī informācija par sporta bāzu noslogojumu un iespēju izmantot Cēsu novada sporta
infrastruktūru.
Pamatojoties uz Cēsu novada integrētās attīstības programmu 2013.–2019. gadam (apstiprināta Cēsu
novada domē 14.03.2013. prot. Nr. 4,39.p.), R.V.1.4. Sekmēt sporta un veselīga dzīvesveida attīstību, U 1.4.1. Veicināt un
popularizēt veselīgu dzīvesveidu un Cēsu novada Sporta attīstības stratēģijā 2015.-2020. gadam izvirzītajiem
uzdevumiem - atbalstīt sporta organizācijas sporta pasākumu organizēšanā (rezultāts - pieaug sporta pasākumu skaits,
pieaug/nemainās sporta veidu dažādība), veicināt starptautisku un nacionālas nozīmes sporta sacensību norisi Cēsu
novadā (rezultāts - nodrošināta Cēsu novada publicitāte valsts un starptautiskā mērogā (rezultāts - sports kā veselīgas
dzīves sastāvdaļa popularizēts iedzīvotāju vidū, veicināta novada uzņēmējdarbība), likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 6. punktu, 21. panta 2. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta
pirmās daļas 4.punktu Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.11.2017. atzinumu (prot. Nr.14) un
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.11.2017. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par
(E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1.
2.

Apstiprināt noteikumus “Par Cēsu novada pašvaldības sporta bāzu izmantošanu” saskaņā ar pielikumu.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
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Pielikums
NOTEIKUMI
Cēsīs
2017.gada
7.decembrī
Nr.45
Cēsu novada pašvaldības sporta bāzu izmantošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu, un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu un
73.panta pirmās daļas 4.punktu
1.
Cēsu novada pašvaldības sporta bāzu izmantošanas kārtība (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek
noteikta Cēsu novada pašvaldības sporta bāzu (turpmāk - Sporta bāzes) noslodzes plānošana un īstenošana.
2.
Sporta bāzu noslodzi plāno un īsteno Cēsu novada pašvaldības nozīmēts atbildīgais darbinieks (turpmāk Darbinieks) un nodrošina tā publicitāti Cēsu novada pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv līdz kārtējā gada 15.
septembrim.
3.
Sporta bāzes noslodze tiek plānota šādā prioritārā secībā:
3.1.
vispārējās, profesionālās un interešu izglītības nodrošināšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs;
3.2.
profesionālās ievirzes izglītības procesa nodrošināšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs;
3.3.
Cēsu novada vispārizglītojošo, profesionālo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sporta pasākumu
nodrošināšana;
3.4.
Cēsu novada pašvaldības sporta pasākumu nodrošināšana;
3.5.
Cēsu novada sporta biedrību (turpmāk - Biedrības) darbības un treniņprocesa nodrošināšana;
3.6.
Cēsu novada čempionātu norises nodrošināšana.
4.
Vispārējās un profesionālās izglītības iestāde (turpmāk – Izglītības iestāde) plāno secīgi izglītības procesam
nepieciešamo Sporta bāzes noslodzi (sporta stundu un interešu izglītības programmu īstenošanai) un iesniedz
Darbiniekam līdz kārtējā gada 25. augustam.
5.
Izglītības iestāde drīkst plānot vienu stundu nedēļā audzināšanas stundai, kad Izglītības iestādes Sporta
bāzē netiek nodrošināta secīga Sporta bāzes noslodze.
6.
Izglītības iestāde līdz kārtējā gada 25. augustam iesniedz Darbiniekam ar citiem mācību vai audzināšanas
darba saistītiem procesiem plānoto pasākumu grafiku, par atsevišķiem pasākumiem, kuru norises laiku iepriekš nav
iespējams plānot, - ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas pirms attiecīgā pasākuma norises;
7.
Cēsu pilsētas Sporta skola līdz kārtējā gada 1. septembrim iesniedz Darbiniekam profesionālās ievirzes
izglītības licencēto programmu īstenošanai nepieciešamo stundu skaitu, norādot sporta veidu, mācību un treniņu
nodarbību plāna projektu.
8.
Cēsu pilsētas Sporta skolas metodiķis iesniedz Darbiniekam līdz kārtējā gada 25. augustam plānoto novada,
starp novadu un valsts vai starptautiskas nozīmes vispārizglītojošo, profesionālo un profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu sacensību kalendāro plānu nākošajam mācību gadam.
9.
Biedrība līdz kārtējā gada 25. augustam (2017. gadā - līdz 25. decembrim) iesniedz Darbiniekam
iesniegumu par Sporta bāzes izmantošanu (pielikumā), kurā norādīts sporta veids, darbojošos biedru skaits, vecums,
īstenojamās programmas licences (ja ir) kopija, vēlamais nodarbību laiks un vieta.
10. Darbinieks plāno Biedrību darbībai nepieciešamās Sporta bāzes nodrošināšanu, šādā prioritārā secībā:
10.1. Biedrībai, kura pārstāv Cēsu novadu Latvijas čempionātos augstākajā līgā - līdz 6 (sešām) stundām nedēļā; ja
Biedrība pārstāv Cēsu novadu augstākajā līgā ar 2 (divām) vai vairākām komandām, tad uz Sporta bāzes pieejamo laiku
pretendē katra komanda atsevišķi;
10.2. Biedrībai, kura pārstāv Cēsu novadu Latvijas čempionātos amatieru līgās - līdz 4 (četrām) stundām nedēļā;
10.3. Biedrībai, kuras juridiskā adrese reģistrēta Cēsu novadā un kurā vismaz 50% biedru, kuri reāli darbojas Biedrībā,
savu dzīves vietu ir deklarējuši Cēsu novada administratīvajā teritorijā - līdz 3 (trijām) stundām nedēļā.
11. Sporta bāzes izmantotājam ir pienākums informēt Darbinieku par plānoto nodarbību neapmeklēšanu vismaz 7
(septiņas) dienas pirms attiecīgās nodarbības plānotās norises dienas, izņemot gadījumus, kad to iepriekš nevarēja
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paredzēt objektīvu iemeslu dēļ.
12. Katrā sporta veidā Sporta bāzēs var notikt viens Cēsu novada atklātais čempionāts.
13. Cēsu novada sporta koordinators līdz kārtējā gada 25. augustam iesniedz Darbiniekam Cēsu novada čempionātu
organizatoru sarakstu.
14. Cēsu novada sporta koordinators līdz kārtējā gada 20. decembrim iesniedz Darbiniekam pašvaldības organizēto
sporta pasākumu plānu, atsevišķu pasākumu plānoto norises laiku, kuru iepriekš nav iespējams plānot, - ne vēlāk kā 30
kalendārās dienas pirms attiecīgā pasākuma norises.
15. Lēmumu par Sporta bāzes noslodzi pieņem Darbinieks.
16. Par Sporta bāzes nomu Noteikumu 3.5. un 3.6.apakšpunktā minētajā gadījumā tiek slēgts rakstveida nomas
līgums.
17. Maksa par Sporta bāzes nomu tiek noteikta saskaņā ar Cēsu novada domes apstiprināto nomas maksas
pakalpojumu cenrādi.
18. Noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
Pielikums
07.12.2017. Noteikumiem
,,Cēsu novada pašvaldības sporta bāzu izmantošanas kārtība”
Cēsu novada pašvaldībai
(juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr./personas
kods
(juridiskā adrese/dzīvesvietas adrese)

IESNIEGUMS
par sporta bāzes izmantošanu
Lūdzu nodrošināt sporta bāzes izmantošanu:
Vēlamā sporta bāze: _
Nodarbību laiks un ilgums
Sporta veids
Biedrībā (komandā) darbojošos biedru skaits:
Biedrība (komanda) pārstāvējusi Cēsu novadu iepriekšējā kalendārajā gadā
_
Biedrība (komanda) plāno pārstāvēt Cēsu novadu šajā kalendārajā gadā
Ievērojamākie sportiskie sasniegumi pēdējo 12 mēnešu laikā
_
Pielikumā (atzīmēt ar þ):
□ – īstenojamās programmas licence
□ – citi dokumenti (minēt kādi)
Paraksts Datums _
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Lēmums Nr. 344 Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu
novada kapsētās
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 14.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 30.11.2017. (prot. Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 12.12.2013. lēmumu Nr.524 „Par maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu Cēsu novada kapsētās”.
2. Apstiprināt maksas pakalpojumu izcenojumus Cēsu novada kapsētās saskaņā ar pielikumu.
3. Noteikt par pielikuma 1. punktā minētajiem pakalpojumiem 50% atlaidi, ja mirušā pēdējā deklarētā dzīves vieta
ir Cēsu novads.
4. Noteikt, ka maksai par pielikuma 1.1. un 1.3. punktos minētajiem pakalpojumiem piemēro koeficientu 2 (divi), ja
kapavietu aizņem iepriekš.
5. Noteikt par pielikuma 2.1. un 2.2.punktos minētiem pakalpojumiem Veismaņu un Rāmuļu kapos 70% atlaidi, ja
mirušā pēdējā deklarētā dzīves vieta ir Vaives pagasts, Cēsu novads.
6. No pielikuma 2.6. punktā minētās maksas atbrīvo 1. un 2. grupas invalīdus.
7. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunālai nodaļai.
8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības administrācijas vadītājai.
9. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Pielikums
Cēsu novada domes
07.12.2017. lēmumam Nr. 344
Maksas pakalpojumu izcenojums Cēsu novada kapsētās (EUR bez PVN)
1.

Vienreizēja maksa par jaunas/aktētas kapavietas nomas tiesībām:
Nr.p.k.

Kapavietas izmērs

1.1. zārkam Meža kapos:
1.1.1.
vienvietīga kapavieta
6.0 m2
1.1.2.
divvietīga kapavieta
9.0 m2
1.1.3.
trīsvietīga kapavieta
12.0 m2
1.1.4.
četrvietīga kapavieta
15.0 m2
1.2. urnai Meža kapos:
1.2.1.
vienvietīga kapavieta
3.0 m2
1.2.2.
divvietīga kapavieta
6,0 m2
1.3. zārkam Veismaņu un Rāmuļu kapos:
1.3.1.
vienvietīga kapavieta
6.0 m2
1.3.2.
divvietīga kapavieta
9.0 m2
1.3.3.
trīsvietīga kapavieta
12.0 m2
1.3.4.
četrvietīga kapavieta
15.0 m2
1.4. urnai Veismaņu un Rāmuļu kapos:
1.4.1.
Vienvietīga kapavieta
3.0 m2
1.4.2.
Divvietīga
6,0 m2

2.

Citi pakalpojumi:
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Cena

Cena ar
50%
atlaidi

Cena ar
koeﬁcientu 2

75.13
109.03
142.71
176.40

37.57
54.52
71.36
88.20

150.26
218.06
285.42
352.80

41.66
75,13

20.83
37,57

-

21.58
31.96
42.23
52.50

10.79
15.98
21.12
26.25

43.16
63.92
84.46
105.00

11.41
21,58

5.71
10,79

-

Nr.p.k.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Pakalpojums

kapličas zāles izmantošana
sēru ceremonijai
sēru zvana izmantošana bēru
ceremonijas laikā
kapsētu teritorijas sakopšana
pirms un pēc bēru ceremonijas
saldētavas izmantošana
ģimenes kapavietas kopšana
(vienu reizi nedēļā)
atļauja vienreizējai transporta
iebraukšanai kapsētas teritorijā
kapavietas aprīkojuma
uzstādīšanai un demontāžai

Mērv.

Meža
kapi

Bērzaines
kapi

Veismaņu un
Rāmuļu kapi
Cena

Cena ar
70%
atlaidi

20.80

22.70

6,81

4.17

2.72

0,82

1 reize

15.59

-

-

viena
diennakts

6.33

-

-

mēnesis

8.54

-

-

viena
atļauja
vienai
reizei

3.42

-

-

viena
ceremonija
viena
ceremonija

-

-

Lēmums Nr. 345 Par 24.08.2007. Nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
31.10.2007. starp AS “SEB Latvijas Unibanka”, vienotais reģ. Nr. 40003151743, kā Pārdevēju un Cēsu pilsētas pašvaldību,
reģ. Nr. 90000031048, kā Pircēju parakstīts Pirkšanas akts par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, turpmāk tekstā –
Pirkšanas akts, (reģistrēts 31.10.2007. ar Nr. 2-10-11/2007), ar kuru Pircējs pērk no Pārdevēja nekustamo īpašumu
Raunas ielā 8, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala, kadastra Nr. 4201 005 1409, un divām ēkām – biroja (bankas) ēkas un
garāžas, turpmāk tekstā – Īpašums, stājoties pircēja vietā 2007.gada 24.augustā starp AS “SEB Latvijas Unibanka”,
vienotais reģ. Nr. 40003151743, kā pārdevēju un Homco Realty Fund (125) Limited Partnership, reģistrēta Jaunskotijā
(Nova Scotia) ar Nr. 3113272, kā pircēju, noslēgtajā Īpašuma pārdošanas un pirkšanas līgumā par nekustamo īpašumu
Raunas ielā 8, Cēsīs, Latvijā, turpmāk – Īpašuma pārdošanas un pirkšanas līgums. Pārdevējs un Pircējs vienojušies, ka ar
Pirkšanas akta abpusējas parakstīšanas dienu Īpašuma pārdošanas un pirkšanas līgumā ietvertais Nomas līgums,
turpmāk tekstā – Līgums, uzskatāms par noslēgtu starp Pircēju un Pārdevēju, t.i., iznomātāja Homco Realty Fund (125)
Limited Partnership vietā ir iestājies Pircējs, Līguma noteikumiem paliekot nemainīgiem., t.sk., nomas termiņam līdz
24.08.2017.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Raunas iela 8, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 005 1409, nostiprinātas
Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 205 Cēsu pilsētas pašvaldībai
(lēmuma datums 10.12.2007.), vienlaicīgi nostiprināta nomas tiesība uz telpām līdz 2017.gada 24.augustam (Nomnieks:
Akciju sabiedrība “SEB LATVIJAS UNIBANKA”, nodokļu maksātāja kods 40003151743).
01.09.2008. starp Cēsu pilsētas domi, reģ. Nr. 90000031048, un Akciju sabiedrību “SEB banka”, vienotais reģ. Nr.
40003151743, noslēgta Vienošanās Nr.1 Par grozījumiem un papildinājumiem 2007.gada 24.augusta nomas līgumā
(reģistrēta ar Nr. 2-7-82/2008), ar kuru tiek grozīts Līgumā noteiktais nomas priekšmets, tam pievienojot zemi, kadastra
Nr. 4201 005 1409, 2995 m2 platībā.
08.01.2010. starp Cēsu novada pašvaldību, reģ. Nr. 90000031048, turpmāk tekstā – Pašvaldība, un A/S “SEB banka”,
vienotais reģ. Nr. 40003151743, noslēgta Vienošanās Nr.2 Grozījumi 24.08.2007. nomas līgumā (reģistrēta ar Nr.
2-7-6/2010), ar kuru tiek grozīta Līgumā noteiktā zemes nomas maksas aprēķina kārtība.
22.11.2016. starp Pašvaldību un AS “SEB banka”, vienotais reģ. Nr. 40003151743, katrs atsevišķi turpmāk saukti – Puse, abi
kopā – Puses, noslēgta Vienošanās Nr.3 Par grozījumiem 2007.gada 24.augusta nomas līgumā, ar kuru Puses vienojušās
par Līguma termiņa pagarināšanu (“Nomas termiņš”) līdz 2018.gada 31.decembrim, kā arī grozījušas Līguma 19.6.punktu,
izsakot to šādā redakcijā: “19.6. Sākot ar 2017.gada 01.jūniju, katra Puse var izbeigt Līgumu, par to iesniedzot otrai Pusei
rakstisku paziņojumu vismaz 6 (sešus) mēnešus iepriekš.”
Pašvaldībā saņemts AS „SEB banka” 31.05.2017. iesniegums Nr. 2017-NKAP-17-28-0036 (reģistrēts 05.06.2016.
(elektroniski 01.06.2017.) ar Nr. 7/2281), ar kuru iesniedzējs apliecina, ka ar 2017.gada 01.decembri AS “SEB banka”,
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izmantojot Līguma 19.6.punktā pielīgtās tiesības, izbeidz Līgumu attiecībā uz Telpām, Cēsīs, Raunas ielā 8, sakarā ar AS
“SEB banka” Cēsu filiāles pārcelšanu uz jaunām telpām.
26.10.2017. elektroniskā pasta sūtījumā saņemts AS “SEB banka” paziņojums, ar kuru precizēts Līguma izbeigšanas
datums, un tas noteikts 07.12.2017. (pēdējā Līguma darbības diena).
31.10.2017. elektroniskā pasta sūtījumā saņemts AS “SEB banka” paziņojums, ar kuru atkārtoti precizēts Līguma
izbeigšanas datums, un tas noteikts 21.12.2017. (pēdējā Līguma darbības diena).
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Civillikuma 1862.,
1864., 1865.pantu, 24.08.2007. Nomas līguma 5.1. un 19.6.apakšpunktu, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
30.11.2017. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret nav, atturas – nav, nolemj:
1.
21.12.2017. (pēdējā līguma darbības diena) izbeigt 24.08.2007. Nomas līgumu pirms termiņa.
2.
Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot Atcēlēju līgumu 24.08.2007. Nomas līgumam un organizēt
Īpašuma pārņemšanu.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 346 Par Cēsu novada pašvaldības iestāšanos biedrībā
“Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 15. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ar
mērķi veicināt dzimtsarakstu nodaļu darbinieku profesionālās izaugsmes pilnveidošanu, pieredzes apmaiņu un
savstarpēju sadarbību, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.11.2017. atzinumu (prot.Ntr.15), Cēsu novada
dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Iestāties biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija” (nosaukuma saīsinājums – DZINDA),
reģ.Nr.40008248596.
2. Par Cēsu novada pašvaldības pārstāvi biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija” noteikt Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāju Ivetu Gabrāni.
3. Apmaksāt iestāšanās maksu EUR 30.00 un biedru naudu EUR 80.00 gadā no Dzimtsarakstu nodaļas budžeta
līdzekļiem.

Lēmums Nr. 347 Par sadarbības līguma slēgšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktam un Ārstniecības likuma 8.pantam, ievērojot
Ministru kabineta 2017. gada 07. augusta rīkojumu Nr. 394 „Konceptuālais ziņojums "Par veselības aprūpes sistēmas
reformu", kurā stacionāro ārstniecības iestāžu dalījumā pa pakalpojumu līmeņiem, nolūkā attīstīt un veicināt savstarpējo
sadarbību SIA "Vidzemes slimnīca" sadarbības teritorijā ar SIA "Cēsu klīnika" saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību iedzīvotājiem, ir sagatavots sadarbības līgums starp LR Veselības ministriju, Valmieras pilsētas pašvaldību,
Valkas novada domi, Cēsu novada pašvaldību, kurā puses apņemas sadarboties ar mērķi veicināt veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību un kvalitātes uzlabošanā iedzīvotājiem sadarbības teritorijā, kā arī definē pasākumus un
darbības mērķa sasniegšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas
30.11.2017. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret 34. no 45

nav, atturas – nav, nolemj:

1.
2.

Apstiprināt Sadarbības līgumu, saskaņā ar pielikumu.
Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju noslēgt Sadarbības līgumu.

Sadarbības līgums – pielikumā

Lēmums Nr. 348 Par Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam
īstenošanas un uzraudzības pārskata apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.pantu,
Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem”, ir sagatavots Cēsu novada pašvaldības Attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanas un
uzraudzības pārskats par 2016.gadu, kura mērķis ir nodrošināt iespēju novērtēt Cēsu novada attīstību kopumā, ņemot
vērā Attīstības programmas Rīcību un Investīciju plānā noteiktās darbības un uzdevumus, kā arī attīstības indikatorus.
Ņemot vērā Cēsu novada Attīstības programmā 2013.-2019.gadam paredzēto izvērtēšanas kārtību, programmas
uzraudzība jāveic ik gadu. Ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 21.11.2017.
atzinumu (prot.Nr.47) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.11.2017. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome ar
13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanas pārskatu par 2016.gadu.
Attīstības pārskats – pielikumā
Pamatrādītāji – pielikums
Rīcību plāns - pielikums

Lēmums Nr. 349 Par Cēsu novada domes 11.08.2016. lēmuma Nr. 215 ,,Par
nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu
nov., piespiedu sakārtošanu” (prot. Nr. 11, 1.punkts) izpildes termiņiem
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas vadītājs
Cēsu novada dome 11.08.2016. pieņēma lēmumu ,,Par nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., un Vaļņu ielā
23, Cēsīs, Cēsu nov., piespiedu sakārtošanu”, turpmāk arī – Lēmums. Lēmumā nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 21, Cēsīs un
Vaļņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov., īpašniecei, turpmāk arī – Īpašniece, tika uzdots:
1.
nekavējoši norobežot nekustamā īpašuma teritoriju pilnā apjomā posmos, kur esošais norobežojums ir
zudis, nosakot termiņu ne vēlāk kā līdz 2016.gada 30.septembrim;
2.
līdz 2016.gada 14.oktobrim iesniegt Cēsu novada pašvaldībā (Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.) visu ēku
īpašumā Vaļņu ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., ietilpstošo ēku tehniskās apsekošanas atzinumus;
3.
līdz 2016.gada 28.oktobrim iesniegt Cēsu novada pašvaldībā (Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.)
būvniecības dokumentāciju ēku ar kadastra apzīmējumiem 4201 005 3317 001, 4201 005 3317 003 un 4201 005 3317 005
Vaļņu ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., bīstamības novēršanai (nojaukšanai, konservācijai vai pārbūvei);
4.
līdz 2016.gada 30.novembrim saskaņā ar akceptēto dokumentāciju veikt būvdarbus līdz bīstamības
novēršanas stadijai;
5.
sakārtot īpašuma teritoriju (likvidēt krūmāju apaugumu, izvest uzkrājušos sadzīves atkritumus un
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būvgružus) līdz 2016.gada 30.septembrim.
Ar Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmumu Nr.158 ,,Par grozījumiem Cēsu novada domes 11.08.2016. lēmumā Nr. 215 ,,Par
nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov., piespiedu sakārtošanu” (prot. Nr. 11,
1.punkts)”, iepriekš minētie termiņi tika grozīti, nosakot, ka teritorijas norobežošana un sakārtošana veicama līdz
20.07.2017., ēku tehniskās apsekošanas atzinums iesniedzams līdz 20.07.2017., būvniecības dokumentācija bīstamības
novēršanai izstrādājama līdz 15.10.2017., bet būvdarbi līdz bīstamības novēršanas stadijai veicami līdz 01.11.2017.
Līdz šim brīdim ir veikta Lēmuma pirmo trīs un piektā punkta izpilde – teritorija ir norobežota un sakārtota, Cēsu novada
pašvaldībā ir iesniegti ēku tehniskās apsekošanas atzinumi, kā arī ir iesniegta būvniecības dokumentācija ēkas ar
kadastra apzīmējumu 4201 005 3317 001 konservācijai, kas ietver arī ēkas bīstamības novēršanas pasākumus.
Cēsu novada pašvaldībā 27.11.2017., reģ. Nr. 4/4312, saņemts XX pilnvarotās personas XX iesniegums, turpmāk –
Iesniegums, ar lūgumu sakarā ar neparedzētiem šķēršļiem un aizķeršanos projekta izstrādes gaitā un laikietilpīgu cenu
aptauju par būvniecības darbiem pagarināt termiņu konservācijas un būvdarbu uzsākšanai līdz nākamā gada janvāra
beigām.
01.12.2017. Cēsu novada pašvaldībā saņemts ēkas tehniskās apsekošanas veicēja SIA ,,Būvprojekts” 30.11.2017. iesniegums
Nr.25-17, kurā norādīts, ka ēka ir bīstama cilvēkiem, kā arī var bojāt tiešā tuvumā esošo īpašumu Vaļņu ielā 19.
Uz domes sēdi uzaicināta XX pilnvarotā persona XX, kura sniedza šādu viedokli: termiņi protams ir iekavēti, jo ar
konservācijas projektu radās sarežģījumi. Objekts ir ļoti sarežģīts. Redzot objekta sarežģītības pakāpi, piekrītu, ka termiņi
nebija izvēlēti pareizi. Lūdzu termiņa pagarinājumu līdz nākamai domes sēdei. Īpašniece ir apņēmības pilna turpināt
darbu pie iesāktā projekta. Šobrīd tiek veikta cenu aptauja būvniecībai. Cenu aptauja beigsies janvāra beigās.
Cēsu novada dome, veicot administratīvā akta izdošanas lietderības apsvērumus, konstatē:
- Cēsu novada dome, realizē savu autonomo funkciju, kas noteikta likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
14.punktā … nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības tiesiskumu;
- Cēsu novada dome jau 12.07.2012. bija pieņēmusi lēmumu Nr.316 ,,Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 21 un Vaļņu ielā 23,
Cēsīs, piespiedu sakārtošanu”, kurā īpašniecei tika uzlikti konkrēti pienākumi īpašuma sakārtošanā, kuri netika izpildīti;
- Ar Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmumu Nr.158 ,,Par grozījumiem Cēsu novada domes 11.08.2016. lēmumā Nr. 215 ,,Par
nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov., piespiedu sakārtošanu” (prot. Nr. 11,
1.punkts)”, Lēmumā minētie termiņi īpašuma sakārtošanai tika grozīti, taču tas nemotivēja Īpašnieci veikt Īpašuma
sakārtošanu;
- nekustamā īpašuma Īpašnieces pienākums ir rūpēties par savu īpašumu un uzturēt to kārtībā atbilstoši normatīvajiem
aktiem, ko Īpašniece nav veikusi līdz šim brīdim;
- nepieciešamība sakārtot Īpašumu ir steidzama, iepriekš minētās ēkas ir tādā tehniskā stāvoklī, ka Īpašumā esošās ēkas
ir bīstamas, tās atrodas sliktā tehniskā stāvoklī un ka pašvaldībai nav citu iespēju kā pieņemt lēmumu, kas vērsts uz
Īpašuma sakārtošanu nekavējoties un pie šādiem apstākļiem nav pamatoti lemt par Īpašuma piespiedu sakārtošanas
termiņa pagarināšanu;
- salīdzinot privātpersonas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu, sabiedrības interešu ieguvums ir
ievērojamāks par privātpersonas tiesību aizskārumu. Minēto mērķi nav iespējams sasniegt ar līdzekļiem, kuri mazāk
ierobežo privātpersonas tiesības vai tiesiskās intereses, jo līdz šim Īpašniece nav pildījusi Būvniecības likumā un citos
normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Civillikuma 1084.panta pirmo un trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 10.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14. punktu, Administratīvā procesa likuma
66.pantu, 65.panta pirmo daļu, 360.panta otrās daļas 2.punktu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punku, 21.panta
devīto daļu, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” 159.1.,163.punktu, ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 30.11.2017. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis,
J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
Nepagarināt ar Cēsu novada domes 11.08.2016. lēmumu Nr. 215 ,,Par nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov.,
un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov., piespiedu sakārtošanu” (prot. Nr. 11, 1.punkts) un tā grozījumiem (13.07.2017. Cēsu
novada domes lēmums Nr.158) noteikto termiņu būvdarbu veikšanai līdz bīstamības novēršanas stadijai, kas noteikts līdz
2017.gada 1.novembrim.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc
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juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta otro
daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka
administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

Lēmums Nr. 350 Grozījumi Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumā Nr.37 „Par
Cēsu novada izglītības iestāžu direktoru mēnešalgām”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.apakšpunktu, 21.panta pirmās daļas 13.apakšpunktu,
Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.1.punktu, ievērojot Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.11.2017. atzinumu (prot.Nr.14) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 30.11.2017. (prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumā Nr.37 „Par Cēsu novada izglītības iestāžu direktoru mēnešalgām”
šādus grozījumus:
1.1.
Izteikt lēmuma 2.1. punktu šādā redakcijā:
”2.1. Cēsu internātpamatskola-attīstības centrs 1200.00”
1.2.
Svītrot lēmuma 2.2. punktu.
2. Lēmums stājas spēkā 01.01.2018.

Lēmums Nr. 351 Grozījumi Cēsu novada domes 26.10.2017. lēmumā Nr.285 “Par
mērķdotāciju interešu izglītības programmām”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likumu „Par Valsts budžetu 2017. gadam”, 7.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām- interešu izglītības
programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, LR Ministru
kabineta 10.10.2017.rīkojuma Nr.562 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām- pašvaldību izglītības iestādēm
2017.gadam”, 2.pielikumu,Cēsu novada domes Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales
komisijas 07.09.2017. (prot.Nr.1) lēmumu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.11.2017.
(prot.Nr.14)atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.11.2017.(prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome ar 13
balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Izdarīt Cēsu novada domes 26.10.2017. lēmumā Nr.285 “Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām”
šādus grozījumus:
1.1. Izteikt lēmuma 1.1. punktu šādā redakcijā :
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
58 556.00
164 898.00 10
124.00
1.2.Izteikt lēmuma 1.2.punktu šādā redakcijā:
“ 1.2. pie vispārizglītojošām skolām interešu izglītības programmu realizācijai tarificēt 18 664.00.00 EUR (astoņpadsmit
tūkstoši seši simti sešdesmit četri euro)”
1.2. Svītrot lēmuma 1.2.10. apakšpunktu.
2.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai.
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Lēmums Nr. 352 Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības
izglītības iestādēs
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru Kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 9.punktu, Cēsu novada domes 2017.gada
26.oktobra saistošo noteikumu Nr.24 ”Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” 2.punktu, Cēsu novada domes Finanšu nodaļas aprēķinu par
izdevumiem uz vienu izglītojamo izglītības iestādēs 2016.gadā, lai īstenotu vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības programmas (pielikums Nr.1), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.11.2017.(prot.Nr.15)
atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret - nav, atturas – nav,
nolemj:
Noteikt vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas 54.20 EUR (piecdesmit četri euro 20 centi) apmērā
mēnesī, lai īstenotu vispārējo pamatizglītības un vispārējo vidējās izglītības programmu Cēsu novada izglītības iestādēs.
pielikums

Lēmums Nr. 353 Par naudas balvām un prēmijām izglītības iestāžu vadītājiem
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta pirmās daļas
14.punktu un 16.panta pirmo daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 26.
pantu – ņemot vērā personisko darba ieguldījumu, pedagogam var piešķirt prēmiju vai naudas balvu, izmantojot
ietaupītos darba samaksai paredzētos budžeta līdzekļus. No valsts budžeta mērķdotācijas izmaksāto prēmiju un naudas
balvu kopējais apjoms kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 120 procentus no pedagoga mēneša darba algas, bet kopējais
kalendāra gadā izmaksāto prēmiju un naudas balvu apjoms nedrīkst pārsniegt 175 procentus no pedagoga mēneša darba
algas. Izglītības iestāžu vadītājiem paredzētās naudas balvas vai prēmijas apmēru nosaka izglītības iestādes dibinātājs,
pārējiem pedagogiem – iestādes vadītājs saskaņā ar izglītības iestādē apstiprināto naudas balvu vai prēmiju piešķiršanas
kārtību un pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.11.2017. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome ar
13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītājiem, kuri 2017.
gadā tika izvirzīti un saņēma apbalvojumu nominācijā “Gada darbinieks” par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes
attīstībā, piešķirt naudas balvu 80% apmērā no mēnešalgas, kā izglītības iestādes vadītājam , izmantojot valsts budžeta
mērķdotācijas ietaupītos darba samaksai paredzētos budžeta līdzekļus.
2.
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju
personiskā ieguldījuma un darba novērtēšanas kritērijus (turpmāk – kritēriji).
3.
Uzdot Izglītības nodaļas vadītājai veikt Cēsu novada pašvaldības
izglītības iestāžu vadītāju personiskā ieguldījuma un darba izpildes novērtēšanu, ņemot vērā apstiprinātos kritērijus.
4.
Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju izvērtēt un apstiprināt
Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju prēmijas apmēru.
5.
Noteikt, ka izglītības iestāžu vadītāju prēmijas apmērs % ir vienāds ar
personiskā ieguldījuma un darba izpildes novērtēšanā iegūto punktu kopsummu, un nepārsniedz 70% no mēnešalgas, kā
izglītības iestādes vadītājam, izmantojot ietaupītos līdzekļus no valsts budžeta mērķdotācijas un iestādes budžeta darba
samaksas algu fonda.
6.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 354 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga 23.11.2017. iesniegumu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, 42.panta devīto daļu, Darba likuma 149.-150.pantu,
Darba samaksas noteikumu (apstiprināti ar Cēsu novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumu nr. 11) 3.3.punktu,
Cēsu novada pašvaldības Darba koplīguma 7.7.punktu, Cēsu novada 18.07.2013. saistošo noteikumu Nr.18 „Cēsu novada
pašvaldības nolikums” 34.1. punktu, Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret - nav, atturas –
nav, (J.Rozenbergs nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
1.
Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam atvaļinājumu no 21.12.2017. – 29.12.2017.
(ieskaitot).
1.
Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam atvaļinājumu no 16.02.2018. – 22.02.2018.
(ieskaitot).
2.
Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga atvaļinājuma laikā Cēsu novada domes priekšsēdētāja
pienākumus veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece I.Suija-Markova.

Lēmums Nr. 355 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas nosaukuma maiņu
Ziņo: G.Zvejnieks, Cēsu Profesionālās vidusskolas direktors
Lai nodrošinātu “Cēsu Profesionālās vidusskolas Attīstības un investīciju stratēģijai 2015.-2020.gadam” ieviešanu, Cēsu
Profesionālajā vidusskolā 2018.gadā paredzēts uzsākt īstenot jaunas profesionālās izglītības programmas, t.sk.
3.profesionālās kvalifikācijas izglītības programmu “Telekomunikācijas” ar iegūstamo kvalifikāciju “Telekomunikāciju
tehniķis”, 3.profesionālās kvalifikācijas izglītības programmu „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas” ar iegūstamo
kvalifikāciju “Drēbnieks”, 3.profesionālās kvalifikācijas izglītības programmu informācijas tehnoloģiju jomā. Cēsu
Profesionālā vidusskola joprojām turpina īstenot profesionālās izglītības programmas “Koka izstrādājumu
izgatavošana”, “Būvniecība”, “Enerģētika un elektrotehnika”, kā arī piedāvā iegūt profesionālās kvalifikācijas “Datorizētu
kokapstrādes iekārtu operators”, “Restaurators” un “Mēbeļu dizaina speciālists”. Lai nodrošinātu skolas atpazīstamību,
ņemot vērā skolas piedāvātās izglītības programmas, mūsdienīgai izglītības iestādei ir būtisks tās nosaukums, kurā
ietverti arī galvenie darbības virzieni – Tehnoloģijas un Dizains.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. un 27. punktu, Profesionālās izglītības likuma
16. panta 2.1 daļu, Profesionālās izglītības likuma 15. panta 1. punktu un 17. pantu, ņemot vērā Cēsu Profesionālās
vidusskolas konventa 2017.gada 10.novembra sēdes lēmumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis,
J.Rozenbergs, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret - nav, atturas – nav, nolemj:

1.
Mainīt Cēsu Profesionālās vidusskolas nosaukumu uz nosaukumu Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina
vidusskola ar 2018. gada 1. janvāri.
2.
Uzdot Cēsu Profesionālās vidusskolas direktoram G.Zvejniekam veikt visas nepieciešamās darbības,
kas saistītas ar Cēsu Profesionālās vidusskolas nosaukuma maiņu.
3.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 10.11.2011. lēmumu Nr.551 ,,Par Cēsu Profesionālās
vidusskolas nolikuma apstiprināšanu” ar 2018. gada 1. janvāri.
4.
Apstiprināt Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
5.
Nolikums stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.
6.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
APSTIPRINĀTS
ar Cēsu novada domes
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07.12.2017. lēmumu Nr.355

Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas
NOLIKUMS
Cēsīs
2017.gada
7.decembrī
Nr.46
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.pantu,
Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola (turpmāk – iestāde) ir Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – dibinātājs) dibināta
izglītības iestāde, kuras pamatuzdevums ir profesionālās izglītības programmu īstenošana.
2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī
dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.
3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde. Iestādei var būt sava simbolika (himna, karogs, logo) un zīmogs, ko tā
izmanto normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
4. Iestādei var būt savs norēķinu konts bankā / Valsts kasē.
5. Iestādes juridiskā adrese: Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
6. Dibinātāja juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cesu novads, LV-4101.
7. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas: Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 vai citas atbilstoši
teorētisko un praktisko mācību plāniem.
II. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi
8. Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu / darbību, lai nodrošinātu
valsts profesionālās izglītības standartos (valsts profesionālās vidējās izglītības standartā un valsts arodizglītības
standartā) noteikto mērķu sasniegšanu.
9. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība, īstenojot licencētas un akreditētas izglītības
programmas.
10. Iestādes uzdevumi ir:
10.1. īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās izglītības programmas, radot
labvēlīgus apstākļus izglītojamo intelektuālajai, tikumiskajai un fiziskajai attīstībai, izvēloties izglītības procesam
atbilstīgas darba metodes un formas;
10.2. sagatavot izglītojamo darbībai noteiktā profesijā, veicinot viņa pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu,
atbildīgu un radošu personību;
10.3. veicināt zināšanu un prasmju apguvi attieksmju veidošanos, kas izglītojamajam nodrošinātu attiecīgā līmeņa
profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmētu viņa konkurētspējīgu mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos;
10.4. sekmēt izglītojamā pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos pašam pret sevi, līdzcilvēkiem,
apkārtējo vidi un Latvijas valsti, veicināt viņa pašapziņu un spēju uzņemties Latvijas pilsoņa pienākumus;
10.5. radīt motivāciju profesionālajai attīstībai un tālākizglītībai un nodrošināt izglītojamajam iespēju sagatavoties
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izglītības turpināšanai profesionālās augstākās izglītības pakāpē, kā arī izglītībai mūža garumā;
10.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, lai nodrošinātu izglītības programmu apguvi;
10.7.sadarboties ar darba devējiem un nozares pārstāvjiem, lai nodrošinātu izglītības programmu teorētisko mācību un
praktisko nodarbību, kā arī kvalifikācijas prakses apguvi;
10.8. izveidot profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;
10.9. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus.
III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas
11. Iestāde īsteno licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības, profesionālās pamatizglītības
izglītības programmas inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes, arhitektūras un būvniecības jomās:
11.1.kokizstrādājumu izgatavošana, mēbeļu galdnieks (kods 33 543 041);
11.2. būvdarbi, namdaris (kods 33 582 011);
11.3. enerģētika un elektrotehnika, elektrotehniķis (kods 33 522 011).
12. Iestāde var īstenot izlīdzinošā kursa programmas vispārējās vidējās izglītības iegūšanai, profesionālās tālākizglītības,
profesionālās pilnveides, interešu un citas izglītības programmas, saskaņojot ar dibinātāju atbilstoši normatīvajiem
aktiem.
13. Izglītības iestāde ir tiesīga piedalīties starptautiskos projektos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizēt
izglītojamo praksi ārvalstīs.
IV. Izglītības procesa organizācija
14. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi ārējie normatīvie
akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti.
15. Izglītojamo uzņemšana iestādē, pārcelšana nākamajā kursā un atskaitīšana no iestādes notiek saskaņā ar iestādes
iekšējiem noteikumiem, ievērojot Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
16. Iestāde var noteikt iestājpārbaudījumus izglītojamo uzņemšanai.
17. Minimālo izglītojamo skaitu izglītības programmu uzsākšanai nosaka dibinātājs.
18. Profesionālās izglītības programmu īstenošana ietver:
18.1. teorētiskās mācības vispārizglītojošos un profesionālajos mācību priekšmetos;
18.2. praktiskos darbus un patstāvīgos darbus profesionālajos un vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, praktiskās
mācības un kvalifikācijas praksi.
19. Profesionālās izglītības ieguves ilgumu un mācību slodzes ilgumu nosaka Profesionālās izglītības likums.
20. Profesionālās izglītības programmas var tikt īstenotas grupu un individuālajās nodarbībās. Mācību darba organizācijas
pamatforma ir mācību stunda / nodarbība, tās ilgums – 40 minūtes.
21. Mācību slodzes sadalījumu nedēļas dienās attiecīgajā mācību gadā un semestrī atspoguļo stundu saraksts. Ar iestādes
vadītāja (turpmāk – direktors) rīkojumu stundu sarakstā var izdarīt grozījumus.
22. Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti ir: valsts profesionālās izglītības standarts, profesijas
standarts un profesionālās izglītības programma.
23. Izglītības programmu īstenošana notiek saskaņā ar izglītības programmu mācību plāniem, kurus izstrādā iestāde,
apstiprina direktors un kuri tiek saskaņoti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iestādes izglītības programmu
īstenošanas mācību plāni nosaka mācību priekšmetu skaitu un apjomu.
24. Direktors un katra mācību priekšmeta pedagogs ir atbildīgs par izglītības programmu īstenošanas mācību plānu
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izpildi, kas ir obligāta arī visiem izglītojamajiem.
25. Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības obligāto saturu, kā arī izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas
pamatprincipus nosaka valsts profesionālās izglītības standarti.
26. Iestāde nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts izglītības standartā noteikto.
Izglītojamo sasniegumi – zināšanas, prasmes un iemaņas tiek vērtētas vērtējuma skalā – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”- vai
ar atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā.
27. Iestādes struktūru un mācību materiāltehnisko bāzi izveido, ievērojot izglītības programmu saturu un īstenošanas
specifiku.
28. Mācību prakses norisi iestāde organizē atbilstoši attiecīgajai izglītības programmas specifikai normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
29. Pēc izglītības programmas apguves izglītojamie saņem valsts atzītus profesionālās izglītības dokumentus atbilstoši
Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem un kārtībai, kādā izsniedz valsts atzītus profesionālo izglītību (profesionālo
pamatizglītību, arodizglītību un profesionālo vidējo izglītību), profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus vai
akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošus dokumentus.
V. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
30. Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
31. Par direktoru ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
32. Direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību
aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora
tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts. Direktors bez īpaša pilnvarojuma pārstāv
Iestādi valsts un pašvaldību institūcijās un tiesā.
33. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo direktors normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu. Direktora
vietnieku skaitu nosaka direktors, saskaņojot ar dibinātāju.
34. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu
tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos.
Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
35. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un
citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata
apraksts.
VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi
36. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos
normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.
VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence
37. Direktoram ir pienākums izveidot koleģiālās vadības institūciju – Konventu un izdot tā nolikumu, nosakot tā funkcijas,
uzdevumus, tiesības, sastāvu un darba organizāciju. Konvents darbojas atbilstoši Profesionālās izglītības likumam un
saskaņā ar izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem
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38. Direktoram ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību. Iestādes padomē vairāk kā puse ir
nozares profesionālo organizāciju deleģētu darba devēju pārstāvju, pārējie – pedagogi un citi izglītības iestādes
darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji.
39. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar iestādes padomes darbību
reglamentējošu normatīvo aktu.
40. Pedagoģiskā padome risina ar iestādes mācību un audzināšanas darbu saistītus jautājumus. Tās darbību reglamentē
Pedagoģiskās padomes reglaments. Pedagoģisko padomi vada direktors. Tās sastāvā ir visi iestādē strādājošie pedagogi,
to sasauc ne retāk kā reizi semestrī un sēdes protokolē.
41. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos iestādes darba organizēšanā un
mācību procesa pilnveidē, iestādes padome ir tiesīga veidot izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību
atbalsta direktors un pedagogi.
42. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo pašpārvaldes
reglamentējošs normatīvais akts, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod izglītojamo pašpārvalde.
43. Izglītības iestādes padomei, pedagoģiskajai padomei, izglītojamo pašpārvaldei ir konsultatīvs raksturs.
44. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, mācību priekšmetu pedagogi var tikt
apvienoti nodaļās un metodiskajās komisijās. Nodaļas un metodiskās komisijas darbojas saskaņā ar nolikumu un iestādes
iekšējiem normatīvajiem aktiem, to darbu koordinē direktors, direktora vietnieki vai izglītības metodiķi.
VIII. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība
45. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā
un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus.
IX. Iestādes saimnieciskā darbība
46. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā, Profesionālās izglītības
likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto.
47. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par
dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.
48. Iestādes saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta iestādes telpu un teritorijas apsaimniekošana.
X. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība
49. Iestādi finansē tās dibinātājs. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības
likums un citi normatīvie akti.
50. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var saņemt papildu finanšu līdzekļus:
50.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;
50.2. sniedzot maksas pakalpojumus atbilstoši normatīvajiem aktiem;
50.3. no citiem ieņēmumiem.
51. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:
51.1. iestādes attīstībai;
51.2. mācību līdzekļu iegādei;
51.3. iestādes aprīkojuma iegādei;
51.4. pedagogu un darbinieku materiālai stimulēšanai.
43. no 45

XI. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība
52. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Izglītības iestāžu
reģistram.

XII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
53. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.
54. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja iniciatīvas vai direktora priekšlikuma.
55. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina dibinātājs.

XIII. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Profesionālās izglītības likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem
aktiem
56. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu
dibinātājam.
57. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.
58. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu, kā arī
aktualizē informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai Valsts izglītības
informācijas sistēmas uzturēšanas un aktualizēšanas kārtībai.
59. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas
ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.
60. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un karjeras attīstības
atbalsta pakalpojumiem.
61. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības
pieejamību iestādē.
62. Iestāde veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp veic fizisko personu datu
apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
63. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos pasākumos atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:
63.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;
63.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.
64. Iestāde atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un uzdevumiem ir tiesīga sadarboties
ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp organizējot izglītojamo un pedagogu profesionālās pieredzes
apmaiņas braucienus un uzaicināt citu izglītības iestāžu pedagogus / speciālistus atsevišķu nodarbību vadīšanai.

Direktors
Guntars Zvejnieks
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Lēmums Nr. 356 Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas attīstības
stratēģijas 2018. – 2022. gadam apstiprināšanu
Ziņo: G.Zvejnieks, Cēsu Profesionālās vidusskolas direktors
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, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis,
J.Rozenbergs, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1.
3.
4.

Apstiprināt Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas attīstības stratēģiju 2018. – 2022. gadam.
Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas direktoram.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Attīstības stratēģija – pielikumā
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums

Lēmums Nr. 357 Par amata vienības izveidošanu Būvvaldē
Ziņo: I Goba, Administrācijas vadītāja
Lai stiprinātu Cēsu novada pašvaldības Būvvaldes darba kapacitāti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
13. un 14.punktu, 43.pantu, MK noteikumu Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām” 54. un 55.punktu, MK noteikumiem Nr. 1075 “Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs”, Cēsu novada domē 01.07.2009. apstiprināto Darba samaksas noteikumu 1.8.punktu, Cēsu
novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Rozenbergs, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Ar 15.12.2017. izveidot Cēsu novada pašvaldības Būvvaldē jaunu amata vienību - Būvvaldes vadītāja
vietnieks (amata likme –1, profesijas kods 1323 04).
2.
Turpmāko darbību (amata vienību saraksta izmaiņas, amata novērtēšanu, amata saimes, līmeņa un
mēnešalgu grupas noteikšanu, izmaiņas Cēsu novada Būvvaldes reglamentā) izpildes organizēšanu, saistībā ar izveidoto
amata vienību, uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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