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Lēmums Nr. 60 Par Cēsu Pieaugušo izglītības centra pievienošanu Cēsu
Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā darbojas divas iestādes, kurās ir iespēja nodrošināt pieaugušo izglītības programmas, t.i. Cēsu
Pieaugušo izglītības centrs (turpmāk – centrs) un Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola (turpmāk - vidusskola).
Vidusskolā no 2012. – 2015.gadam tika īstenota ERAF 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un
infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ieviešana”, kā rezultātā ir radīta moderna
mācību bāze kokapstrādē, būvniecībā un enerģētikā. Projekta "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta
mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros 2017./2018. mācību gadā tiek plānots
iegādāties modernu aprīkojumu un iekārtot mācību klasi specialitātes „Telekomunikāciju tehniķis” apgūšanai. Īstenojot šo
projektu, izglītojamo un kursantu sadzīves apstākļu uzlabošanai, 2018.gadā tiks uzsākta jaunas dienesta viesnīcas
celtniecība blakus mācību un darbnīcu korpusam, radot vienotu kompleksu - mācībām un kvalitatīvai profesijas apguvei
draudzīgu vidi.
Izvērtējot centra un vidusskolas funkciju apjomu attiecībā uz pieaugušo izglītības programmām, secināts, ka ir iespēja
šo funkciju veikt koncentrētāk un efektīvāk, ja centru pievieno vidusskolai, kā programmu īstenošanas vietu izvēloties
vidusskolas telpas Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, 15.panta ceturtās daļas 1.punktu un 30.pantu , likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 2., 8.punktu un 23.punktu, atbilstoši Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.02.2018. atzinumam (prot.Nr.3) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 01.03.2018. atzinumam (prot.Nr.3), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:

1.
Reorganizēt iestādi Cēsu Pieaugušo izglītības centrs ( juridiskā adrese Raunas iela 4, Cēsis,
Cēsu novads , LV 4101), pievienojot to iestādei Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola (juridiskā adrese Valmieras iela
19, Cēsis, Cēsu novads , LV 4101), izveidojot vidusskolā struktūrvienību Pieaugušo izglītības centrs ( juridiskā adrese
Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu novads , LV 4101), kā rezultātā iestāde Cēsu Pieaugušo izglītības centrs beidz pastāvēt.
2.
Noteikt, ka:
2.1. Cēsu Pieaugušo izglītības centra pievienošana vidusskolai pabeidzama ne vēlāk kā līdz 31.05.2018.;
2.2. Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola ir Cēsu Pieaugušo izglītības centra lietvedības un arhīva, visu tiesību un
saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, mantisko, finanšu līdzekļu un funkciju pārņēmēja;
2.3. izdevumi, kas saistīti ar pievienošanas procesa nodrošināšanu, tiks veikti no pašvaldības budžeta finanšu
līdzekļiem.
3.
Uzdot Cēsu Pieaugušo izglītības centram nodrošināt iestādes “Cēsu Pieaugušo izglītības
centrs” direktorei Daigai Rubenei veikt finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantisko vērtību un saistību apjoma noteikšanu
un pārskata sagatavošanu, visu saistību un tiesību, arhīva un lietvedības nodošanu, un veikt visas nepieciešamās darbības
lēmuma izpildes nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā, t.sk., informēt centra
darbiniekus par šo lēmumu.
4.
Lēmuma izpildi nodrošināt “Cēsu Pieaugušo izglītības centrs” vadītājai D.Rubenei un Cēsu
Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas direktoram G.Zvejniekam.
5.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 61 Par zemes gabala „Lauciņu iela”, Cēsis, Cēsu nov., iznomāšanu
Ziņo: A.Ķerpe, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes pašvaldības īpašumu speciālists
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu, ar kuru noteikts, ka
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pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā
pašvaldības domes ēkā, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.02.2018. priekšlikumu
(prot.Nr.7) un Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 22.02.2018. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu
novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Papildināt Cēsu novada pašvaldībai piederošo nomā nododamo zemes gabalu sarakstu, iekļaujot tajā
neapbūvētu zemes gabalu „Lauciņu iela”, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra numurs 4201 003 0056) 200 m2 platībā. Saskaņā ar
Cēsu novada domes 24.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.21 ”Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.
gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienība atrodas transporta
infrastruktūras (TR) teritorijā.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administrācijas birojam un Vaives pagasta pārvaldei informāciju par
pašvaldības iznomājamiem zemes gabaliem izvietot redzamā vietā Cēsu novada pašvaldības un Vaives pagasta pārvaldes
ēkā.

Lēmums Nr. 62 Par zemes gabala „Lauciņu iela”, Cēsis, Cēsu nov., iznomāšanu
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BEĀTUS”
Ziņo: A.Ķerpe, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes pašvaldības īpašumu speciālists
Cēsu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„BEĀTUS” juridiskā adrese Jāņa Poruka iela 23, Cēsis, Cēsu nov., LV-4103 (turpmāk tekstā –Sabiedrība), iesniegums (Cēsu
novada pašvaldībā reģistrēts 06.02.2018. ar Nr.7/522). Iesniegumā, sakarā ar Andreja Pumpura ielas 6, Cēsīs, Cēsu
novadā, projekta izstrādi, kurā paredzēta noliktavas izbūve un teritorijas labiekārtošana ar asfalta segumu, Sabiedrība
lūdz atļaut noasfaltēt blakus pieguļošo Cēsu novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu „Lauciņu iela”, Cēsis, Cēsu
nov.
Nekustamais īpašums Lauciņu iela, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra Nr. 4201 003 0053), kas sastāv no zemes vienības 200 m2
platībā, ir reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000574809, īpašnieks – Cēsu novada pašvaldība.
Saskaņā ar Cēsu novada domes 24.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.21 ”Par Cēsu novada teritorijas plānojuma
2016.-2026. gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4201 003 0053 atrodas transporta infrastruktūras (TR) teritorijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta pirmās daļas a) apakšpunktu, LR Ministru kabineta
30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu, Civillikuma 1129.¹, 1129.² un
1129.³ pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Būvniecības likuma 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 3.1.apakšpunktu un
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.02.2018. priekšlikumu (prot.Nr.7) un Cēsu
novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 22.02.2018. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome ar 13 balsīm
– par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Nodot nomā neapbūvētu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BEĀTUS”, juridiskā adrese Jāņa Poruka iela 23,
Cēsis, Cēsu nov., LV-4103, zemes gabalu Lauciņu iela, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 003 0056) 200 m2
platībā, inženierbūves izbūvei.
2. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BEĀTUS”, juridiskā adrese Jāņa Poruka iela 23, Cēsis, Cēsu nov.,
LV-4103, apbūves tiesību par samaksu. Apbūves tiesības piešķirt uz Cēsu novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma - zemes gabala Lauciņu ielā, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 003 0056) 200 m2 platībā.
3. Nomas līguma termiņš – no zemes nomas līguma noslēgšanas brīža līdz 2029.gada 31.decembrim.
4. Nomas maksu noteikt saskaņā ar LR Ministru Kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 7.² punktu – 28 euro gadā.
5. Piekrist, ka zemes nomas līgums tiek reģistrēts zemesgrāmatā kā lietu tiesība, kas apgrūtina nekustamo īpašumu,
par labu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BEĀTUS”.
1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt un veikt lēmuma izpildi.
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2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 63 Par Cēsu tūrisma attīstības programmas 2019.-2024.gadam
izstrādi
Ziņo: A.Magone, pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas “Tūrisma informācijas centrs” vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
2030 iekļauto attīstības redzējumu par Cēsīm kā starptautiski atpazīstamu tūrisma galamērķi un Cēsu novada Attīstības
programmā 2013.-2019.gadam iekļauto stratēģisko attīstības virzienu par saglabātu un attīstītu unikālu kultūrvidi,
piedāvājot kultūras, izziņas un atpūtas tūrisma pakalpojumus, atbilstoši Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un
attīstības komitejas 22.02.2018. atzinumam (prot. Nr.3), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Izstrādāt Cēsu tūrisma attīstības programmu 2019.-2024.gadam sadarbībā ar Cēsu apkārtējiem
novadiem, nosakot sasniedzamos mērķus un darbības tūristu skaita un uzturēšanās ilguma palielināšanā, veicinot tūrisma
nozares pienesumu vietējās ekonomikas attīstībai.
2.
Cēsu novada attīstības programmas stratēģiskie mērķi izstrādājami 6 gadu periodam un rīcības
plāns 3 gadu periodam.
3.
Izveidot darba grupu Cēsu tūrisma attīstības programmas izstrādei šādā sastāvā:
3.1.Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos – darba grupas vadītājs;
3.2.pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Tūrisma informācijas centra vadītāja – darba grupas
koordinatore;
3.3.Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 2 pārstāvji;
3.4.Cēsu novada pašvaldības struktūrvienību darbinieku pārstāvība darba grupā tiek noteikta ar pašvaldības rīkojumu;
3.5.pēc nepieciešamības programmas izstrādes gaitā veicamas konsultācijas ar tūrisma nozares uzņēmējiem.
4. Attīstības programma iesniedzama apstiprināšanai Cēsu novada domē līdz 2018.gada 31.oktobrim, pirms tam
organizējot attīstības programmas publisko apspriešanu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

Lēmums Nr. 64 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.
6 Piebalgas ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas
apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Nekustamais īpašums Piebalgas iela 5-6, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 4641, sastāvošs no divistabu
dzīvokļa Nr. 6 ar kopējo platību 38.0 m2 un 380/22115 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, turpmāk –
Nekustamais īpašums, reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
979 - 6 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 11.01.2006.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma, pārejas noteikumu 13.punktu, Cēsu novada
pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048 ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas tiesību un saistību pārņēmēja.
Ievērojot Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.405 „Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu
nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”” (prot. Nr. 14, 33.p.), ar 04.01.2010. apstiprinātu Aktu
Nekustamais īpašums nodots valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”.
Cēsu novada pašvaldībā 29.01.2018. reģistrēts (vārds,uzvārds) iesniegums, kurā izteikts ierosinājums nodot atsavināšanai
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pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Piebalgas iela 5-6, Cēsis, Cēsu nov.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 6. punktu, Cēsu novada pašvaldība, turpmāk –
Pašvaldība, saņēmusi SIA „Invest – Cēsis”, Reģ. Nr. LV 44103018948, vērtējumu, saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma
visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2018.gada 20. februārī ir 1800.00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro un 00 centi).
Pašvaldības īpašumi atsavināmi saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, turpmāk arī –
Atsavināšanas likums. Šā likuma 4. panta ceturtās daļas. 5. punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā
likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā, savukārt, kura trešā daļa nosaka: atsavinot ... pašvaldības īpašumā esošu .....dzīvokļa
īpašumu, par kura lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums,
to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. (vārds,uzvārds) ir dzīvokļa Piebalgas iela 5-6,
Cēsis, Cēsu nov., īrnieks ar kuru atbilstoši likumam „Par dzīvojamo telpu īri” 05.11. 2015. noslēgts Dzīvojamās telpas īres
līgums. Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 01.02.2018. Izziņu Nr.1-49/9 (vārds,uzvārds), ir deklarējis dzīves vietu
dzīvoklī Piebalgas iela 5-6, Cēsis, Cēsu nov.
Saņemta Piebalgas ielas 5, apsaimniekotāja (vārds,uzvārds) vēstule (reģistrēta Cēsu novada pašvaldībā 27.02.2018. reģ.
Nr.7/828) ar informāciju, ka dzīvokļa īpašumam Piebalgas iela 5-6, Cēsis, Cēsu nov., īres un komunālo maksājumu parāds
uz 2018.gada 27.februāri nepastāv.
Atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja
nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu. Pārdošana par brīvu cenu saskaņā ar Atsavināšanas likuma, 1. panta 7. punktu ir mantas pārdošana par
atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu, savukārt, nosacītā cena saskaņā ar tā paša likuma 1.
panta 6. punktu ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt,
ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Tāpat no
likuma „Par pašvaldībām” 77. panta otrās un ceturtās daļas izriet, ka atsavināšanai nododams tikai tas pašvaldības
īpašums, kas nav nepieciešams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai un pašvaldības
funkciju izpildei.
Pašvaldībā 11.10.2016. reģistrēts (reģ. Nr. 7/3659), pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 07.10.2016. iesniegums
Nr.1-14/53, ar kuru iesniedzējs kā Pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašumu valdītājs dara zināmu, ka neiebilst, nekustamā
īpašuma Piebalgas iela 5-6, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, atsavināšanai, jo nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā
„Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju (sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā) izpildei.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, 21.
panta pirmās daļas 17. punktu un 77. panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 6. un 7.
punktu, 3. panta pirmās daļas 2. punktu, 4. panta pirmo daļu un ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 37.
panta pirmās daļas 4. punktu un piekto daļu, un, ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no Pašvaldības iestādēm par
Nekustamā īpašuma nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, kā arī Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas 01.11.2016. priekšlikumu (prot. Nr.44) un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas
28.02.2018. priekšlikumu (prot. Nr.9), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu Piebalgas iela 5-6, Cēsis, Cēsu nov.,
kadastra numurs 4201 900 4641, sastāvošu no divistabu dzīvokļa Nr. 6 ar kopējo platību 38.0 m2 un 380/2215
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, turpmāk – Nekustamais īpašums, pārdodot par brīvu cenu,
nosakot samaksas kārtību - 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas , kas tiks sagatavots
viena mēneša laikā no Cēsu novada domes lēmuma par Nekustamā īpašuma pārdošanu pieņemšanas.
2. Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 1800.00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro un 00
centi).
3. Piedāvāt nekustamā īpašuma, Piebalgas iela 5-6, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 4641, īrniekam
(vārds,uzvārds) izmantot pirmpirkuma tiesības uz Nekustamo īpašumu, nosūtot atsavināšanas paziņojumu.
4. Nekustamā īpašuma rezultatīvas atsavināšanas gadījumā, ar Cēsu novada domes lēmumu, ar kuru tiek apstiprināti
atsavināšanas rezultāti, spēkā stāšanās dienu:
4.1. izbeigt pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījuma tiesības dzīvokļa īpašumam Piebalgas iela 5-6, Cēsis,
Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 4641, sastāvošu no divistabu dzīvokļa Nr. 6 ar kopējo platību 38.0 m2 un 380/2215
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domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes;
4.2. grozīt Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr. 405 „Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu
nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”” (prot. Nr. 14, 33.p.), izslēdzot 1. pielikuma 59. punktu un 6.
pielikuma 3. punktu;
4.3. uzdot Pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot Vienošanos (grozījumus) par dzīvokļa
īpašuma Piebalgas 5-6, Cēsis, Cēsu nov., izslēgšanu no pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā nodoto
Pašvaldības dzīvokļu īpašumu saraksta;
4.4. uzdot pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” izslēgt no pamatlīdzekļu uzskaites pēc stāvokļa uz
lēmuma spēkā stāšanās datumu un nodot Pašvaldībai dzīvokļa īpašumu Piebalgas iela 5-6, Cēsis, Cēsu nov.,
4.5. uzdot Pašvaldības Finanšu pārvaldei uzņemt dzīvokļa īpašumu Piebalgas iela 5-6, Cēsis, Cēsu nov.,
Pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē pēc stāvokļa uz lēmuma spēkā stāšanās datumu;
4.6. uzdot pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” sagatavot grozījumus Pašvaldības nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumā, izslēdzot dzīvokļa īpašumu Piebalgas iela 5-6, Cēsis, Cēsu nov.,
no (vārds,uzvārds) apsaimniekošanā nodoto Pašvaldības dzīvokļu īpašumu saraksta.
5. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 65 Par pasažieru autobusa VOLVO B10M izsoles atzīšanu par
nenotikušu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Ar Cēsu novada domes 25.01.2018. lēmumu Nr. 10 “Par pasažieru autobusa VOLVO B10M
izsoles atzīšanu par nenotikušu un to atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 2,
10.p.), atsavināšanai tika nodots pasažieru autobuss VOLVO B10M, valsts reģistrācijas numurs JP 6020, identifikācijas Nr.
YV31MA5141A053782, turpmāk –Trasportlīdzeklis, par sākumcenu 2820.00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti divdesmit euro,
00 centi), t.sk., PVN.
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents, kā arī pat neviens nav izrādījis
interesi (trijās organizētās izsolēs).
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta 1. un 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. un 7.pantu, 4.panta pirmo un otro
daļu, 6.panta otro daļu, 9.panta trešo daļu, 11.panta otro daļu, 16.panta pirmo un otro daļu, 32.panta ceturto daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas
15.02.2018. priekšlikumu (protokols Nr.8) un Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 22.02.2018.
atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturasnav, nolemj:
1. Atzīt par nenotikušu pasažieru autobusa VOLVO B10M, valsts reģistrācijas numurs JP 6020, identifikācijas Nr.
YV31MA5141A053782, 2018. gada 15. februāra izsoli.
2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 66 Par nekustamā īpašuma – Andreja iela, Cēsīs, Cēsu novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 25.01.2018. lēmumu Nr. 12 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Andreja iela, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.2,
12.p), atsavināšanai, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nodeva nekustamo īpašumu - Andreja iela, Cēsis,
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Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0055, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 003
0052, platība 191 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums.
Uz Nekustamā īpašuma izsoli noteikumos noteiktajā termiņā reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents – Sabiedrība
ar ierobežotu atbildību "BEĀTUS", reģistrācijas Nr. 49502002230, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 23, Cēsis, Cēsu nov.,
LV-4101, un kas Nekustamo īpašumu nosolīja par pēdējo augstāko cenu 857.00 EUR (astoņi simti piecdesmit septiņi euro
un 00 centi). Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 06.03.2018. (protokols Nr.10) apstiprināja izsoles
rezultātus.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BEĀTUS" savu piedāvāto augstāko cenu par nosolīto Nekustamo īpašumu, ko
veido starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu (10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 83.70 EUR
(astoņdesmit trīs euro un 70 centi)), ir samaksājusi, ieskaitot, EUR 773.30 (septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 30 centi)
Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV
- 4101, banka: AS SEB banka, bankas kods: UNLALV2X, konts: LV67 UNLA 0004 0001 42344.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās
daļas 17. punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu un 36. panta pirmo daļu, Cēsu
novada domes 25.01.2018. lēmumu Nr. 12 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Andreja iela, Cēsis, Cēsu
novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 12.p), apstiprināto izsoles
noteikumu 7.1.punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 06.03.2018. priekšlikumu (protokols Nr.
10), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Andreja iela, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0055, kas sastāv no
neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 003 0052, platība 191 m2, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums,
06.03.2018. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem Nekustamo īpašumu nosolīja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"BEĀTUS", reģistrācijas Nr. 49502002230, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 23, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, par pēdējo
augstāko cenu 857.00 EUR (astoņi simti piecdesmit septiņi euro un 00 centi).
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu Nekustamā
īpašuma pirkuma līgumu.
3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.

Lēmums Nr. 67 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu
pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Zirņu ielā 9-24, 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 22.02.2018. atzinumu (prot. Nr.4), Cēsu novada
dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.

Noteikt pašvaldībai piederošajai neizīrētajai dzīvojamai telpai Zirņu ielā 9-24, Cēsīs, Cēsu novadā, speciālistam
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izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I.Sietiņsone).

Lēmums Nr. 68 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu
pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Lapsu ielā 28-18, 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 22.02.2018. atzinumu (prot. Nr.4), Cēsu novada
dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Noteikt pašvaldībai piederošajai neizīrētajai dzīvojamai telpai Lapsu ielā 28-18, Cēsīs, Cēsu novadā, speciālistam
izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I.Sietiņsone).

Lēmums Nr. 69 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”
stratēģijas apstiprināšanu 2018. - 2020. gadam
Ziņo: I.Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7. un 41. panta pirmās daļas 4.punktu un Publisko aģentūru likuma 21.
panta pirmās daļas 1.punktu un 23. pantu, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas
22.02.2018. atzinumu (protokols Nr. 3), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” darbības un attīstības stratēģiju 2018. –
2020. gadam.
2.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktorei I.Sietiņsonei nodrošināt iestādes
darbību atbilstoši apstiprinātajai stratēģijai.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” darbības un attīstības stratēģija 2018. – 2020. gadam pielikumā
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Lēmums Nr. 70 Par Cēsu novada domes 2018.gada 8.marta saistošo noteikumu
Nr.6 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas
Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības
programmas” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, ievērojot Izglītības likuma 12.panta (21) daļu
un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.02.2018. (protokols Nr.3) un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 01.03.2018. atzinumam (protokols Nr. 3), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu novada domes 2018.gada 8.marta saistošos noteikumus Nr.6 “Par līdzfinansējuma samaksas
kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības
programmas”” saskaņā ar pielikumu.
2. Ar saistošo noteikumu Nr.6 spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošie
noteikumi Nr.20 ‘’Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Sporta skolā’’ un 2010.gada 22.jūnija saistošie
noteikumi Nr.21 ‘’Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Mākslas skolā’’.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.septembri.
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2018.gada 8.marts
Nr.6
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās
ievirzes un interešu izglītības programmas
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12.panta (21) daļu un likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek iekasēta Līdzfinansējuma maksa par izglītības
ieguvi Izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada administratīvajā teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un
interešu izglītības programmas (turpmāk – Izglītības iestāde).
2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība (turpmāk – Līdzfinansējums) attiecas uz Izglītības iestāžu izglītojamo (turpmāk –
Audzēkņu) vecāku, aizbildņa vai personu, kas viņu aizstāj, (turpmāk – Likumiskie pārstāvji) daļējām iemaksām
Līdzfinansējumam par profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas apguvi.
3. Cēsu novada dome apstiprina Izglītības programmas īstenošanas izmaksas un nosaka Līdzfinansējuma apmēru.
II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība
4. Līdzfinansējumu maksā par:
4.1. 9 (deviņiem) deviņiem kalendārajiem mēnešiem gadā izglītības programmās, kuras tiek īstenotas Cēsu pilsētas
Mākslas skolā un Cēsu Bērnu un jauniešu centrā;
4.2. 10 (desmit) kalendārajiem mēnešiem gadā izglītības programmās, kuras tiek īstenotas Cēsu pilsētas Sporta skolā.
5. Līdzfinansējumu maksā Likumiskie pārstāvji, kuru bērni apgūst profesionālās ievirzes un interešu izglītības
programmas Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošajās telpās atbilstoši Izglītības iestādes nolikumam.
6. No Līdzfinansējuma maksas par profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas apguvi, pamatojoties uz
Audzēkņa Likumiskā pārstāvja iesniegumu attiecīgajā mācību gadā atbrīvo, ja:
6.1. Audzēknis ir persona ar invaliditāti;
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6.2. bērnam nodibināta aizbildnība;
6.3. Audzēknis ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
6.4. Audzēknis iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā;
6.5. Murjāņu sporta ģimnāzijas (turpmāk – Ģimnāzija) Audzēkņi, kuri Ģimnāzijā iegūst vispārējo izglītību un paralēli Cēsu
pilsētas Sporta skolā apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu;
6.6. Audzēkņi, kuri uz laika periodu līdz 3 gadiem mācās un trenējas ārpus Latvijas, startē Cēsu pilsētas Sporta skolas
sacensību kalendārajā plānā iekļautajās sacensībās un izpildījuši rezultativitātes kritērijus.
7. Ģimenei, kurā kopā dzīvo trīs un vairāki bērni, pamatojoties uz Audzēkņa Likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata,
Līdzfinansējuma maksa katram bērnam tiek samazināta par 50%.
8. Ja Audzēknis attaisnoti (ārsta izziņa) nav apmeklējis nodarbības un kavējuma periods ir ilgāks par 2 (divām)
kalendārajām nedēļām, tad par kavēto laika periodu Līdzfinansējums nav jāmaksā.
III. Līdzfinansējuma iemaksas kārtība
9. Līdzfinansējumu maksā pamatojoties uz elektroniski sagatavoto rēķinu par iepriekšējo mēnesi, veicot naudas
pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Cēsu novada pašvaldības norēķina kontu līdz mēneša pēdējam datumam.
10. Noteikumu ievērošanas un Līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina izglītības iestādes
direktors.
IV. Noslēguma jautājumi
11. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošie noteikumi Nr.20
‘’Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Sporta skolā’’ un 2010.gada 22.jūnija saistošie noteikumi Nr.21 ‘’Par
līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Mākslas skolā’’.
12.Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.septembri.
Pielikums
Cēsu novada domes 2018.gada 8.marta saistošo noteikumu Nr.6 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības
iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Īss Saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

Atbilstoši Izglītības likuma 12.panta (2¹) punktam pašvaldība
saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā
līdzﬁnansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Saistošie noteikumi
nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa kā izglītojamo
vecāku līdzﬁnansējums un līdzﬁnansējuma iemaksas kārtība par
izglītības ieguvi Cēsu Bērnu un jauniešu centrā, Cēsu pilsētas
Mākslas skolā un Cēsu pilsētas Sporta skolā, kas īsteno
profesionālās ievirzes izglītības programmas.

2. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu
profesionālās ievirzes izglītības procesu un tā materiāli tehnisko
bāzi, kā arī veicināt profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un
sporta izglītības pieejamību. Pieņemot saistošos noteikumus tiks
noteikta vienota kārtība un prasības visās Cēsu novada
pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

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

Izglītības iestādes plāno budžeta ieņēmumus atbilstoši faktiskajai
situācijai, tādēļ tas neietekmēs pašvaldības budžeta izdevumus.
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Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās izglītības iestāde. Saistošo
noteikumu izpilde neietekmēs izglītības iestādes funkcijas un
uzdevumus. Likumiskajiem pārstāvjiem jāvēršas ar iesniegumu
pie izglītības iestādes vadītāja.

5. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar
izglītības iestāžu vadītājiem. Plānotais sabiedrības līdzdalības
veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc noteikumu
publicēšanas pašvaldības mājaslapā www.cesis.lv. Sabiedrības
pārstāvju izteiktos priekšlikumus vai iebildumus paredzēts
izvērtēt pēc to saņemšanas.
Saistošie noteikumi pēc to apstiprināšanas un paskaidrojuma
raksts tiks ievietoti Cēsu novada pašvaldības mājaslapā:
www.cesis.lv.

Lēmums Nr. 71 Par Cēsu novada domes 2018. gada 8.marta saistošo noteikumu
Nr.7 „Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 18 „ Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā
transportā’’’’ apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu (gādā par iedzīvotāju
izglītību) un 19.punktu (organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
01.03.2018. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret –
nav, atturas- nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu novada domes 2018. gada 8.marta saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Cēsu novada domes 2016.
gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā””,
saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2018. gada
8.martā
Nr.7
Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par braukšanas maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā’’
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
Izdarīt Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par braukšanas maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” (prot. Nr. 14, 10.p.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Šie saistošie noteikumi, turpmāk – noteikumi, nosaka kārtību, kādā piešķir braukšanas maksas atvieglojumus
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sabiedriskajā transportā maršrutā Cēsis – Krīvi- Rīdzene”, “Cēsis – Rāmuļi”, “Cēsis – Rīdzene – Bērzkrogs - Cēsis”, ,, Cēsis
– Bērzkrogs - Rīdzene - Cēsis un “Cēsis-Krīvi-Veismaņi”, turpmāk-maršruts.”
2. Aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdus “Līvu pamatskola” ar vārdiem “Līvu sākumskola” (attiecīgā locījumā).
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.aprīlī.
Pielikums
Cēsu novada domes 2018.gada 8. marta saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 22.
septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā’’
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Īss saistošo noteikumu projekta
satura izklāsts
2. Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības pamatojums

3. Informācija par plānoto saistošo
noteikumu projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
saistošo noteikumu projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Grozījumi saistošajos noteikumos: papildināti maršrutu saraksti,
iekļaujot maršrutā Veismaņu ciemu
Cēsu novada dome 2016. gada 22. septembrī ar domes lēmumu
Nr. 250 “Par Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra
saistošo noteikumu Nr. 18 “Par braukšanas maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” apstiprināšanu” (prot.
Nr. 14, 10.p.) ir apstiprinājusi kārtību, kādā pašvaldības vai
valsts dibināto un Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošo
izglītības iestāžu izglītojamie (un viņus pavadošās personas), lai
iegūtu izglītību Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošā
pirmsskolas, pamata vai vispārējās, profesionālajā vai
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, var saņemt
braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskā transporta
maršrutā “Cēsis – Rāmuļi”.
Lai nodrošinātu izglītojamajiem iespēju nokļūt līdz dzīvesvietai
un nodrošinātu iespēju apmeklēt interešu izglītību, saistošie
noteikumi tiek papildināti ar maršrutu “Cēsis – Krīvi - Veismaņi”.
Cēsu novada dome 2015.gada 19.novembrī pieņēma lēmumu
Nr.266 par Līvu pamatskolas reorganizāciju, kā rezultātā tika
izveidota Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāde – Līvu
sākumskola. Ņemot vērā iepriekš norādīto, saistošajos
noteikumos nepieciešams veikt grozījumus un saistošo
noteikumu tekstā vārdu salikumu “Līvu pamatskola” jāaizstāj ar
vārdiem “Līvu sākumskola”.
Cēsu novada pašvaldības 2018. gada budžetā skolēnu
pārvadājumiem tika plānoti 32 000 EUR gadā. Ņemot vērā, ka
no 01.09.2018. plānota valsts dotācija skolēnu pārvadājumiem,
ietekmes uz budžetu nav.
Nav

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un
administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Nav

Lēmums Nr. 72 Par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra
izveidošanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas viens no mērķiem ir veidot augstu dzīves kvalitāti novadā ar ērtu,
saprotamu un pieejamu dzīves telpu, pilsētvidi un infrastruktūru. Viens no instrumentiem šī mērķa sasniegšanai ir klientu
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apkalpošanas procesa pilnveidošana. Šis mērķis arī ir definēts Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas standartā,
un tiek izvirzīts par vienu no Cēsu novada pašvaldības stratēģiskajiem uzdevumiem.
Saskaņā ar Koncepciju par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi (atbalstīta ar LR Ministru kabineta 2013.gada
19.februāra rīkojumu Nr.58), lai nodrošinātu valsts un pašvaldības pakalpojumu pieejamību vienkopus pašvaldības
teritorijā, atbilstoši LR Ministru kabineta 2016.gada 3.maija rīkojuma Nr.275 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par
Māra Kučinska vadītā LR Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” pasākuma punktam 35.10., līdz 2018.gada
30.oktobrim plānots izveidot 5 reģionālās nozīmes valsts un pašvaldību vienotos klientu apkalpošanas centrus,
nodrošinot pašvaldības iedzīvotājiem un uzņēmējiem iespēju pieteikt noteiktus valsts pakalpojumus vienkopus, kā arī
saņemt praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkaršu lasītāju.
Pamatojoties uz 2018.gada 13.februāra LR Ministru kabineta noteikumu Nr.79 Kārtība, kādā izmanto 2018.gadam
paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko
pakalpojumu sistēmas pilnveidei 18.punktu, vienreizējās valsts budžeta dotācijas apmērs vienotā klientu apkalpošanas
centra izveidei reģionālās nozīmes attīstības centrā ir līdz 50 000 euro.
Lai saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu, racionāli, lietderīgi un mērķtiecīgi izmantotu pašvaldības infrastruktūru
un uzlabotu iedzīvotāju pieejamību pašvaldības un valsts pakalpojumu pieprasīšanai, pamatojoties uz iepriekš minēto,
Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. 2018.gadā izveidot valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru – Raunas ielā 4, Cēsis, Cēsu nov.
2. Apstiprināt pašvaldības dalību Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centra izveides projektā 2018.gadā ar kopējo projekta summu 49 880,00 EUR, t.sk.
pašvaldības līdzfinansējums – 21 491,00 EUR.
3. Pašvaldības līdzfinansējumu 21 491,00 EUR segt no Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetā
paredzētajiem līdzekļiem (vald.funkc.k.k. 04.900, 11/019).

Lēmums Nr. 73 Par finansējuma piešķiršanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
2018. gada 27. februārī Cēsu novada pašvaldībā saņemta biedrības “Latvijas Motosporta Federācija”
vēstule Nr. LaMSF 1-1-18/28 “Par skijoringa un ziemas motokrosa sacensību organizēšanu” (reģistrēta Cēsu novada
pašvaldībā 27.02.2018., reģistrācijas Nr. 6/819) ar aicinājumu Cēsu novada pašvaldībai sadarboties sacensību skijoringā un
Latvijas čempionāta ziemas motokrosa sacensību organizēšanā 2018. gada 11. martā Cēsīs, Pirtsupītes gravā, nodrošinot
finansiālu atbalstu 5000 EUR (pieci tūkstoši euro).
Atbilstoši Cēsu novada integrētās attīstības programmai 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) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
6. punktu, Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 3. un 6. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7.un 30.pantu, Cēsu
novada domes 25.01.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetu” un ievērojot
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.03.2018. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – 1 (A.Melbārdis), nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu 5000,00 EUR biedrībai “Latvijas Motosporta Federācija” skijoringa un ziemas
motokrosa sacensību organizēšanai Cēsīs š.g. 11.martā.
2. Biedrībai “Latvijas Motosporta Federācija” ne vēlāk kā līdz 09.03.2018. noslēgt līgumu par līdzfinansējumu skijoringa un
ziemas motokrosa sacensību organizēšanai.
3. Apmaksu veikt no Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem (vald.funkc.k.k. 04.900,
14. no 21

11/019).
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 74 Par Cēsu novada Administratīvās komisijas sastāvu
Ziņo: I.Zālīte, personāla speciāliste
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sestās daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,
ievērojot Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmumu Nr. 165 “Par Administratīvo komisiju”, 05.10.2017. lēmumu Nr. 165 “Par
Administratīvās komisijas sastāvu”, sakarā ar personālsastāva izmaiņām Cēsu novada Pašvaldības policijā, Cēsu novada
pašvaldībā, amata pienākumiem un kompetenci, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Apstiprināt par Administratīvās komisijas (turpmāk komisijas) priekšsēdētāju B.Sandleru.
2. Apstiprināt par komisijas priekšsēdētāja vietnieku V.Sviķi, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas dienesta
viesnīcas vadītāju.
3. Apstiprināt par komisijas sekretāri I.Jansoni, Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektori.
4. Apstiprināt par komisijas locekli D.Ozoliņu, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieri.
5. Izslēgt no komisijas sastāva komisijas priekšsēdētāja vietnieci K.Kuzmu.
6. Izslēgt no komisijas sastāva K.Blaumani, Cēsu novada Pašvaldības policijas inspektoru par saistošo noteikumu
uzraudzību.
7. Atcelt I.Rudzīti, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieci, no komisijas sekretāres pienākumiem.
8. Atļaut V.Sviķim savienot valsts amatpersonas amatu – dienesta viesnīcas vadītājs, ar citu amatu Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieks, jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
9. Atļaut I.Jansonei savienot valsts amatpersonas amatu - Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu
inspektore, ar citu amatu – Administratīvās komisijas sekretāre un Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas
sekretāre, jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas
normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
10. Atļaut D.Ozoliņam savienot valsts amatpersonas amatu – Publisko pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas loceklis,
Licencēšanas komisijas loceklis, ar citu amatu – Administratīvās komisijas loceklis, jo amatu savienošana nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.

Lēmums Nr. 75 Par Cēsu novada Administratīvās komisijas Bērnu lietu
apakškomisijas sastāvu
Ziņo: I.Zālīte, personāla speciāliste
Ievērojot pašvaldības Administratīvo komisiju kompetenci saistībā ar pašvaldības administratīvajā teritorijā
nepilngadīgo personu izdarīto administratīvo pārkāpumu izskatīšanu, kas izriet no Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sestās daļas 3.apakšpunktu, 8.1
pantu, ievērpjot likumos, Ministru kabineta noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada
domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu
kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas- nav, nolemj:
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1. Apstiprināt par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas (turpmāk – komisijas) priekšsēdētāju
B.Sandleru.
2. Apstiprināt par komisijas sekretāri I.Jansoni, Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektori.
3. Atcelt I.Rudzīti no komisijas locekles un sekretāres pienākumiem.
4. Atļaut I.Jansonei savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu – Administratīvās komisijas sekretāre un
Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sekretāre, jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Lēmums Nr. 76 Par Cēsu novada Bāriņtiesu
Ziņo: D.Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 15.02.2018. lēmumu Nr. 41 “Par Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas
atbildību”, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu, kas uzliek par pienākumu pašvaldībām - gādāt par
aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību aizsardzību un 23.punktu - īstenot bērnu
tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī Bāriņtiesu likuma 7.panta pirmo daļu, kas nosaka
bāriņtiesas sastāvu, 9.panta otro daļu – par bāriņtiesu priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu atlases
nosacījumiem, 10. pantā noteiktajām prasībām pretendentiem un 11. pantu, kas norāda uz personām, kuras nevar tikt
ievēlētas bāriņtiesas sastāvā, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret –
nav, atturas- nav, nolemj:
1. Izsludināt konkursu uz Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu.
2. Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju vai izpilddirektora vērtēšanas komisijai izstrādāt un apstiprināt
konkursa nolikumu uz Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu ne vēlāk kā līdz 16.03.2018.
3. Iecelt I.Krēsliņu, Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci, par Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas
pienākumu izpildītāju līdz Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas apstiprināšanai amatā, nosakot mēnešalgu, saskaņā ar
Cēsu novada pašvaldības 14.07.2017. rīkojumu Nr. 1-15/199 “Par mēnešalgas noteikšanu iestādes “Cēsu novada
pašvaldība” darbiniekiem”.

Lēmums Nr. 77 Par Cēsu novada domes 2018.gada 8.marta saistošo noteikumu
Nr.8 „Grozījumi Cēsu novada domes 2014. gada 30. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 18 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu
Ziņo: I.Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu,15. pantu, 17. panta pirmo daļu, 19.
pantu, 21.¹ pantu, 21.² panta otro daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 10. panta otro
daļu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 22.02.2018. atzinumam (prot.Nr.3) un Cēsu
novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas 22.02.2018. atzinumam (prot.Nr.4), Cēsu novada
dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2018.gada 8.marta saistošos noteikumus Nr.8 “Grozījumi Cēsu novada domes 2010. gada
30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Cēsīs
2018.gada 8.martā
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Nr.8
Grozījumi Cēsu novada domes 2014. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 18
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
5. pantu, 6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu,
15. pantu, 17. pantu, 24. panta pirmo daļu,
likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 8. pantu,
9. panta ceturto daļu,
10. panta otro daļu
Izdarīt Cēsu novada domes 2014. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar atsauci uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 21.¹ pantu un 21.2 otro daļu.
2. Papildināt noteikumus ar 3.7. un 3.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.7. 7. reģistrā –personas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot pašvaldības dzīvojamo telpu, ja tās ir daudzbērnu ģimenes
ar nepilngadīgiem bērniem vai pilngadīgiem bērniem, kuri līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai bez pārtraukuma turpina
mācības vispārējās izglītības mācību iestādē vai pilna laika studiju programmā, kurām nepieder nekustamais īpašums un
bērnu vecākiem vismaz pēdējos divpadsmit mēnešus ir darba tiesiskās attiecības.
3.8. 8. reģistrā – personas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot pašvaldības dzīvojamo telpu, ja tās ir ģimenes ar vismaz
vienu nepilngadīgu bērnu, kurās abi vecāki vai nepilnā ģimenē viens vecāks vismaz astoņpadsmit mēnešus pēc kārtas
bijušas izceļojušas no pastāvīgās dzīvesvietas Latvijas Republikas Cēsu novadā un šo faktu apliecina Iedzīvotāju
reģistra likumā noteiktajā kartībā personas sniegtās ziņas par dzīvesvietas adresi ārvalstī, un ir atgriezušās Cēsu novadā,
ja tām nepieder nekustamais īpašums un tās pēdējo trīs gadu laikā tām piederošo nekustamo īpašumu nav atsavinājušas
vai citādi zaudējušas tiesības uz to.”.
1. Papildināt noteikumus ar 5.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.13. saistošo noteikumu 3.7. punktā norādītās personas Sociālajam dienestam iesniedz:
5.13.1. izziņu no mācību iestādes, ja ģimenē ir pilngadīgs bērns, kurš līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai bez pārtraukuma
turpina mācības pilna laika studiju programmā;
5.13.2. izziņu no darba vietas par darba tiesiskajām attiecībām abiem vecākiem vai nepilnā ģimenē vienam no vecākiem.”.
1. Papildināt noteikumus ar 11.6. un 11.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.6. 7. reģistrā reģistrētajām personām - dzīvojamās telpas ar lokālo apkuri vai dzīvojamās telpas ar centralizēto
siltumapgādi un kopējās lietošanas palīgtelpām vai dzīvokļi ar centralizēto siltumapgādi;
11.7. 8. reģistrā reģistrētajām personām - dzīvojamās telpas ar lokālo apkuri vai dzīvojamās telpas ar centralizēto
siltumapgādi un kopējās lietošanas palīgtelpām vai dzīvokļi ar centralizēto siltumapgādi.”.
1. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“IV. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas kārtība, secība, izīrēšana un uzturēšana”.
6. Izteikt 11.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5. reģistrā reģistrētajām personām – dzīvojamās telpas ar lokālo apkuri vai dzīvojamās telpas ar centralizēto
siltumapgādi un kopējās lietošanas palīgtelpām;”.
7. Papildināt 13. punktu ar otro un trešo teikumu “Ar 7. reģistrā reģistrētajām personām īres līgumi tiek slēgti uz laiku
līdz trim gadiem ar tiesībām prasīt īres līguma pagarināšanu, ja tās joprojām atbilst 3.7. punktā noteiktajiem kritērijiem. Ar
8. reģistrā reģistrētajām personām īres līgumi tiek noslēgti uz laiku līdz trim gadiem, bez tiesībām prasīt īres līguma
pagarināšanu.”.
17. no 21

8. Papildināt noteikumus ar 13.¹ punktu šādā redakcijā:
“13.¹ Sociālā dienesta Dzīvokļu komisija var lemt par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu
un dzīvojamās telpas īres līguma ar vispārējiem īres līguma noteikumiem noslēgšanu, ja saņemts iesniegums no personas,
kura Cēsu novada pašvaldībā vai Cēsu novada pašvaldības iestādē nostrādājusi vairāk kā 20 gadus un turpina strādāt
šajā iestādē.”.
9. Papildināt noteikumus ar 15.¹, 15.² un 15.³ punktu šādā redakcijā:
“15.¹ Lēmuma pieņemšanai par pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu vai sociālā dzīvokļa īres līguma
atjaunošanu Sociālā dienesta pārstāvis ne retāk kā vienu reizi gadā veic pašvaldības dzīvojamo telpu vizuālā un
tehniskā stāvokļa novērtēšanu - iekārtu, komunikāciju, sienu, griestu, grīdas, logu, durvju u.c. konstruktīvo elementu
fotografēšanu.
15.² Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas īrniekam, t.sk. sociālā dzīvokļa īrniekam, telpu vizuālā un tehniskā stāvokļa
novērtēšanai ir pienākums atļaut dzīvojamo telpu valdītāja un pārvaldnieka pilnvarotām personām dzīvojamo telpu
apsekošanas laikā iekļūt telpās un veikt dzīvojamo telpu, iekārtu, komunikāciju, sienu, griestu, grīdas, logu, durvju un u.c.
konstruktīvo elementu fotografēšanu.
15.³ Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas, t.sk. sociālā dzīvokļa, īrnieka pienākums ir uzturēt viņa aizņemto dzīvojamo
telpu pienācīgā kārtībā un veikt šīs telpas kārtējo remontu ne retāk kā reizi piecos gados.”.
10. Aizstāt VIII nodaļas nosaukumā skaitli “VIII.” ar skaitli “VI.”.
11. Aizstāt IX nodaļas nosaukumā skaitli “IX.” ar skaitli “VII.”.
Pielikums
Cēsu novada domes 2018.gada 8.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Cēsu novada domes 2014. gada 30. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Pašreizējās
situācijas
raksturojums
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Cēsu novada domes 2014. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr.
18 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” (turpmāk – Saistošie
noteikumi) ir noteiktas personu kategorijas, kurām pašvaldība ir tiesīga
sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā vai sociālā dzīvokļa
izīrēšanā, kā arī noteikti dokumenti, kuri iesniedzami, lai saņemtu
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Saistošajos noteikumos
noteikta dzīvojamo telpu piedāvāšanas kārtība, secība un izīrēšana.

Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta būtība

Lai paplašinātu to personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, nepieciešams papildināt
Saistošos noteikumus ar jaunām personu kategorijām, kas iekļaujamas
attiecīgi 7. un 8. reģistrā. Līdz ar to nepieciešams arī noteikt, kādi
dokumenti personai iesniedzami, lai to atzītu par tiesīgu saņemt
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrētu kādā no
jaunieviestajiem palīdzības reģistriem.
Līdz šim Saistošajos noteikumos bija paredzēts, ka sociālo dzīvokļu
izīrēšanas reģistrā (5. reģistrā) reģistrētām personām pašvaldība izīrē
dzīvojamās telpas sociālajā dzīvojamām mājā, taču šobrīd nevienai no
pašvaldībai piederošām dzīvojamām mājām sociālās dzīvojamās mājas
statuss nav noteikts, līdz ar to nepieciešams precizēt, kāda
labiekārtojuma līmeņa dzīvojamās telpas tiks piedāvātas 5. reģistrā
reģistrētām personām.
Tā kā Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 7.un 8. reģistru, tad
nepieciešamas noteikt šajos reģistros reģistrētajām personām
piedāvāto dzīvojamo telpu labiekārtojuma līmeni un termiņus, uz
kādiem ar šīm personām tiks slēgti dzīvojamo telpu īres līgumi.
Saskaņā ar pašreizējo regulējumu likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 26.
pantā (dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšana),
izbeidzoties darba tiesiskajām attiecībām, personām, ar kurām noslēgts
dienesta dzīvojamās telpas īres līgums, dzīvojamā telpa jāatbrīvo, taču
ar Saistošo noteikumu projektu paredzēts, ka gadījumā, ja saņemts
iesniegums no personas, kura Cēsu novada pašvaldībā vai pašvaldības
iestādē nostrādājusi vairāk kā 20 gadus un turpina strādāt šajā iestādē,
tad Dzīvokļu komisija var lemt par dienesta dzīvojamās telpas īres
līguma izbeigšanu un īres līguma ar vispārējiem noteikumiem
noslēgšanu.
Līdz šim īrnieka pienākumi dzīvojamās telpas uzturēšanā bija noteikti
likuma “Par dzīvojamo telpu īri”42. pantā un dzīvojamo telpu, tostarp
sociālo dzīvokļu, īres līgumos. Ņemot vērā, ka pašvaldība iegulda
ﬁnanšu līdzekļus dzīvojamā fonda uzturēšanā, remontēšanā un
personām, kurām tiek sniegta palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā,
tiek izīrētās dzīvojamās telpas, kurās ir veikti kosmētiskie remonti, tad
Saistošajos noteikumos tiek noteikts tāds pats regulējums kā likumā
“Par dzīvojamo telpu īri”, proti, īrniekam ir pienākums ne retāk kā reizi
piecos gados veikt dzīvojamās telpas kārtējo remontu. Lai pašvaldība
varētu pārliecināties par īrnieka pienākumu pienācīgu izpildi,
Saistošajos noteikumos nepieciešams norādīt, ka dzīvojamās telpas
valdītāja un pārvaldnieka pilnvarotām personām ir tiesības apsekot
dzīvojamo telpu, veikt telpu vizuālā un tehniskā stāvokļa novērtēšanu,
veikt telpas konstruktīvo elementu fotografēšanu.
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Saistošo noteikumu projektā paredzēts, ka Saistošie noteikumi tiek
papildināti ar normām, kurās tiek paplašināts to personu loks, kuras būs
tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā,
šīm personām iesniedzamajiem dokumentiem palīdzības saņemšanai,
izīrēšanai piedāvāto dzīvojamo telpu labiekārtojuma līmeni un termiņu,
uz kādu pašvaldība būs tiesīga slēgt dzīvojamo telpu īres līgumus. Tā kā
pašreiz nevienai no pašvaldībai piederošām dzīvojamām mājām nav
noteikts sociālās mājas statuss, Saistošajos noteikumos tiek noteikts 5.
reģistrā reģistrētām personām izīrēšanai piedāvāto dzīvojamo telpu
labiekārtojuma līmenis.
Saistošo noteikumu projekts paredz, ja saņemts iesniegums no
personas, kura Cēsu novada pašvaldībā vai pašvaldības iestādē
nostrādājusi vairāk kā 20 gadus un turpina strādāt šajā iestādē, tad
Dzīvokļu komisija var lemt par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma
izbeigšanu un īres līguma ar vispārējiem noteikumiem noslēgšanu.
Ar Saistošo noteikumu projektu tiek pastiprināti īrnieka pienākumi
dzīvojamo telpu uzturēšanā (kārtējā remonta veikšanā) un veids, kādā
pašvaldība var pārliecināties par šo īrnieka pienākumu izpildi.
Nav

Nav

Nav

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otrā
daļa,15. pants, 17. panta pirmā daļa, 19. pants, 21.¹ pants, 21.² panta
otrā daļa, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 10. panta otrā daļa
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu
projekti”, pieejams Vaives pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives
pagasts, Cēsu novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 5, Cēsīs, Cēsu novadā) un Cēsu
novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”.

Lēmums Nr. 78 Par Cēsu novada pašvaldības komisijas darījumiem ar
lauksaimniecības zemi sastāvu
Ziņo: I.Zālīte, personāla speciāliste
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sestās daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,
ievērojot Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumu Nr. 449 “Par Cēsu novada pašvaldības komisiju darījumiem ar
lauksaimniecības zemi”, Cēsu novada domes 21.04.2016. lēmumu Nr. 138 “Grozījumi Cēsu novada domes 20.11.2014.
lēmumā Nr.449 „Par Cēsu novada pašvaldības komisiju darījumiem ar lauksaimniecības zemi”, sakarā ar personālsastāva
izmaiņām Cēsu novada pašvaldībā, amata pienākumiem un kompetenci, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par
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(E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis,
I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Iekļaut komisijas sastāvā Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju I.Gobu.
2. Atļaut I.Gobai savienot valsts amatpersonas amatu – iestādes “Cēsu novada pašvaldība” administrācijas
vadītāja, Transporta kustības organizācijas komisijas priekšsēdētāja vietniece, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas priekšsēdētāja, Licencēšanas komisijas priekšsēdētāja, Attīstības un
plānošanas komisijas locekle, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētājas vietniece ar citu amatu –
Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi locekle, jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
3. Izslēgt no komisijas sastāva komisijas locekli un komisijas sekretāri K.Kuzmu.
4. Apstiprināt par komisijas sekretāri E.Atvaru, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes
lauku attīstības speciālisti.

Lēmums Nr. 79 Par Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijas sastāvu
Ziņo: I.Zālīte, personāla speciāliste
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sestās daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,
ievērojot Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 40 “Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju”,
13.07.2017. lēmumu Nr. 173 “Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvu”, sakarā ar
personālsastāva izmaiņām Cēsu novada pašvaldībā, amata pienākumiem un kompetenci, Cēsu novada dome ar 13 balsīm
– par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Iekļaut komisijas sastāvā Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītāju V.Kalandarovu.
2. Atļaut V.Kalandarovam savienot valsts amatpersonas amatu – Transporta kustības organizācijas komisijas
loceklis, komisijas „Tīrākā ietve Cēsu novadā” loceklis, komisijas „ Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko
teritoriju” ar citu amatu - Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas loceklis, jo amatu savienošana nerada
interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
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