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Lēmums Nr. 47 Par Rāmuļu pamatskolas direktoru

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Rāmuļu pamatskolas nolikuma 6.4.apakšpunktu (ilglaicīgas prombūtnes laikā (ilgāk nekā 3 mēneši)
Izglītības iestādes direktora pienākumus pilda ar Cēsu novada domes lēmumu iecelta persona) un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
23.02.2017. sēdes atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis,
A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Uz noteiktu laiku par Rāmuļu pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju iecelt Līvu pamatskolas direktori Antru
Gabranovu.
 
 
 
 

Lēmums Nr. 48 Par ciemu statusa piešķiršanu un atcelšanu Vaives pagastā, Cēsu
novadā

Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
 
            Saskaņā ar Cēsu novada domes 2016.gada 24.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Par Cēsu
novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
apstiprināšanu” (apstiprināti ar Cēsu novada domes 24.11.2016. sēdes lēmumu Nr.310, prot. Nr.17) ir noteikti 4 ciemi un to
robežas, t.sk. noteikts viens jauns ciems – “Veismaņi” un paredzēta viena ciema – “Mežmaļi” – statusa likvidācija.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka ciema statusu piešķir un atceļ
novada dome, saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema
izveides nepieciešamība. Lēmumu par ciema statusa piešķiršanu vai atcelšanu novada pašvaldība piecu darbdienu laikā
pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta pirmo daļu un Cēsu novada domes
2016.gada 24.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kā arī saskaņā ar Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 21.02.2017. atzinumu (prot. Nr.8) un Cēsu novada domes
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 23.02.2017. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome ar 15 balsīm – par
(I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Piešķirt ciema statusu Cēsu novada Vaives pagasta ciemam “Veismaņi”.
2.        Atcelt ciema statusu Cēsu novada Vaives pagasta ciemam “Mežmaļi”.
3.        Piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam.
 

Lēmums Nr. 49 Par sociālās dzīvojamās mājas statusa atcelšanu dzīvojamai
mājai Caunas ielā 8, Cēsis, Cēsu nov.

Ziņo: M. Niklass, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
  
Lai racionāli un lietderīgi izmantotu Cēsu novada  pašvaldības dzīvojamo māju Caunas ielā 8, Cēsis, Cēsu nov.,
pašvaldības funkcijas “palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” īstenošanai, paplašinot tur iemitināmo
iedzīvotāju loku, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 15. panta pirmās daļa 9.
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punktu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4. panta pirmo daļu, ievērojot Ministru
kabineta 2008. gada 15. janvāra noteikumu Nr. 28 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.4.2. aktivitātes “Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projektu iesniegumu
pirmo kārtu” 14.2. apakšpunktu un 2009. gada 27. maija vienošanās par projekta “Daudzdzīvokļu mājas renovācija
siltumnoturības uzlabošanai Caunas ielā 8, Cēsīs”, identifikācijas numurs 3DP/3.4.4.2.0/08/IPIA/MA/020 (turpmāk –
Projekts), 5.1.9. apakšpunktu, ievērojot, ka atbalsta  finansējums Projekta ietvaros saņemts 2011.gada 7.decembrī,
atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 23.02.2017. atzinumam (protokols Nr. 3), Cēsu
novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas 23.02.2017. atzinumam (protokols Nr. 4), Cēsu
novada dome ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atcelt sociālās dzīvojamās mājas statusu Cēsu novada pašvaldības dzīvojamai mājai Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu
novadā, kadastra numurs 42010090413.
2.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumu Nr. 277 “Par sociālās dzīvojamās mājas
statusa noteikšanu dzīvojamai mājai Caunas ielā 8, Cēsis” (protokols Nr. 7, 76. p.).
 
 

Lēmums Nr. 50 Par Cēsu novada domes 2017.gada 16.februāra saistošo
noteikumu Nr. 2 ”Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 8.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” precizēšanu

Ziņo: M. Niklass, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā 2017.gada 28.februārī saņemta LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk – VARAM) 2017.gada 28.februāra vēstule Nr. 1-18/1729, kur VARAM pēc Cēsu novada domes 2017.gada
16.februāra saistošo noteikumu Nr. 2 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” (turpmāk – Saistošie noteikumi) izvērtēšanas izteikusi par tiem
iebildumu  un lūgusi precizēt Saistošo  noteikumu jaunajā redakcijā izteikto 31.14. un 31.24. apakšpunktu.
VARAM savu iebildumu argumentējusi ar to, ka pamatredakcijas saistošo  noteikumu pirmajā punktā noteikts, ka šie
saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalsta veidus, pabalstu apmēru un piešķiršanas kārtību Cēsu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām personām: 1) trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm (personām); 2) personām, kuras nonākušas ārkārtas situācijā; 3) nestrādājošiem pensionāriem, kuru ikmēneša
ienākumi nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru, savukārt, Saistošajos noteikumos jaunajā
redakcijā izteiktie 31.14. un 31.24. apakšpunkti ir pretrunā pamatredakcijas saistošo noteikumu 1. punktam, jo minētie
apakšpunkti attiecas uz pabalsta pirts apmeklējuma  piešķiršanu un attiecīgā pabalsta apmēru nepilngadīgiem bērniem.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45. panta ceturto un piekto daļu un
Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas kārtība” 141.9.
apakšpunktu, 176. un 186. punktu, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017. gada 28. februāra
atzinumam Nr. 1-18/1729 par Cēsu novada domes 2017. gada 16. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Grozījumi Cēsu
novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā””,
Cēsu novada dome ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.         Precizēt Cēsu novada domes 2017. gada 16. februāra saistošos noteikumus Nr. 2 „Grozījumi Cēsu novada
domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos  Nr. 15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā””:
1.1.      aizstāt nosaukumā un ievaddaļā vārdu “grozījumi” ar vārdu “grozījums” attiecīgajā locījumā;
1.2.      svītrot 1. punktu;
1.3.      izteikt 2. punktā jaunajā redakcijā izteikto 31.24. apakšpunktu šādā redakcijā:
“31.24. nepilngadīgiem maznodrošinātu ģimeņu bērniem – 4,50 euro katram klientam”.
2.         Publicēt laikrakstā „Cēsu Vēstis” atbilstoši šī lēmuma 1. punktam precizētos Cēsu novada domes 2017.
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gada 16. februāra saistošos noteikumus Nr. 2 „Grozījums Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos
noteikumos  Nr. 15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā””.
 

Lēmums Nr. 51 Par pārvaldes uzdevuma nodošanu Cēsu novada pašvaldībai

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai nodrošinātu Cēsu novada domes 30.12.2015. lēmuma Nr. 324 “Par Vaives pagasta pārvaldi”  un Vaives pagasta
pārvaldes reorganizācijas plāna izpildi, pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.02.2016. lēmumu Nr. 56 “Par pārvaldes
uzdevuma nodošanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”” , no 01.04.2016. pašvaldības aģentūrai
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” tika nodots likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.apakšpunktā ((rūpēties
par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un
finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai) minētais un iepriekš
Vaives pagasta pārvaldes administrētais pārvaldes uzdevums (kultūra un amatiermāksla) un tā izpildei nepieciešamais
finansējums (Tautas nama vadītājs, Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītājs, kultūras pasākumi Vaives pagasta,
Cēsu novadā).
Ņemot vērā, ka piesaistīti finanšu līdzekļi amata mājas izveidei “Kaķukrogā”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nepieciešams
uzsākt aktīvu tās darbības uzsākšanas plānošanu un organizēšanu. Šos uzdevumus, esošā noslogojuma ietvaros, var
uzticēt sabiedrisko kultūras pasākumu organizatoram Vaives pagastā, nodalot un  pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras
un Tūrisma centrs” atstājot Vaives pagasta amatiermākslas kolektīvu darbības organizēšanu pēc vienotiem principiem
Cēsu novadā. 11 mēnešu darbības pieredze pēc reorganizācijas arī pierāda, ka Vaives pagasta, Cēsu novada iedzīvotāju
vajadzību izzināšana un tādējādi efektīvāka sabiedrības iesaistes aktivitāšu plānošana un organizēšana būtu, ja
saskaņojums aktivitātēm tomēr būtu jāsaņem nevis pašvaldības aģentūrā “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, bet gan
Vaives pagasta pārvaldē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.apakšpunktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta
trešās daļas 4.apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.02.2017. atzinumu
(prot. Nr.3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.03.2017. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome ar 15 balsīm –
par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova,
M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Reorganizēt pašvaldības aģentūru “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nododot iestādei “Cēsu novada
pašvaldība” no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.apakšpunktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas
(kultūra un amatiermāksla) izrietošu pārvaldes uzdevumu attiecībā uz dažādām mērķauditorijām saistošu kultūras
aktivitāšu piedāvāšanu un tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanu Vaives pagastā, Cēsu novadā.
2.        Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad. A.Zerne) pārcelt no pašvaldības aģentūras “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs” budžeta uz iestādes “Cēsu novada pašvaldība” 2017.gada budžetu (atbildīgais izpildītājs-
Vaives pagasta pārvalde) pārvaldes uzdevuma izpildei nepieciešamo finansējumu (Tautas nama vadītājs (sabiedrisko
kultūras pasākumu organizators), kultūras pasākumi Vaives pagasta, Cēsu novadā).
3.        Ar 10.03.2017. izveidot Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē vienu amata vienību (0,55 likme)
Tautas nama vadītājs (33.amatu saimes I C līmenis, 7.mēnešalgu grupa, mēnešalga par nepilno likmi 400 EUR, kods pēc
profesiju klasifikatora 3435 20.
4.        Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
5.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 52 Par reglamenta „Grozījumi Cēsu novada Pašvaldības policijas
reglamentā”  apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktā noteikto pašvaldības funkciju  (piedalīties
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sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību) , likumā „Par policiju”  2.1 , 4., 19.pantā noteikto
pašvaldības policijas darbības regulējumu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas
2.apakšpunktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.03.2017. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome
ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-
Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.             Apstiprināt reglamentu „Grozījumi Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamentā” saskaņā ar
pielikumu.
2.             Uzdot Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšniekam organizēt lēmuma izpildi.
3.             Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums
 
REGLAMENTS
Cēsīs
09.03.2017.                                                                
                                                 Nr.20
 
Grozījumi Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamentā
 
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.apakšpunktu 
 
Izdarīt ar Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmumu Nr. 801 apstiprinātajā Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamentā,
turpmāk – Reglamentā, šādus grozījumus:
1.             Aizstāt Reglamenta 4.3., 4.6., 4.8., 5.2. un 7.1.punktos vārdus „pašvaldības izpilddirektors”  ar
vārdiem „ Domes priekšsēdētājs”;
2.             Papildināt Reglamentu ar 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā :
“ 2.2. Pašvaldības policijas darbinieki, pildot pienākumus, ievēro pašvaldības policijas priekšnieka apstiprināto pašvaldības
policijas iekšējo darba kārtību un darba organizāciju, t.sk., noteikumus, instrukcijas, rīkojumus, darba laika grafikus
u.tml.” 
 
 

Lēmums Nr. 53 Par amata vienību izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ēkā Saules ielā 23, Cēsis, Cēsu novadā šobrīd notiek rekonstrukcijas darbi, pielāgojot tās četrus stāvus dienesta viesnīcas
vajadzībām 176 skolēnu izmitināšanai, un periodiski nepieciešama aktīva iesaistīšanās ar rekonstrukcijas darbiem saistītu
jautājumu risināšanā kā arī būs nepieciešams risināt saimnieciskos un darba organizācijas jautājumus pirms faktiskās
dienesta viesnīcas darbības uzsākšanas.
Pamatojoties uz Cēsu novada domē 01.07.2009. apstiprināto Darba samaksas noteikumu 1.8.punktu, ievērojot Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.02.2017. atzinumu (protokols Nr.3) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 02.03.2017. atzinumu (protokols Nr.3), Cēsu novada dome ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs,
M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Ar 01.04.2017. izveidot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļā vienu amata vienību (0,5 likme)
dienesta viesnīcas vadītājs (3.amatu saimes II B līmenis, 8.mēnešalgu grupa, mēnešalga par pilnu  likmi 750 EUR, kods
pēc profesiju klasifikatora 5151 12).
2.             Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
3.             Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 54 Par Cēsu 2.pamatskolas dalību Eiropas Savienības struktūrfondu
projektā Nr. 8.3.1. 1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
01.11.2016. vēstulē Nr. 1-10/145 “Par iesaisti darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta
vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projektā” Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – Centrs) aicina
Cēsu novada pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība) pieteikt dalībai projektā Cēsu novada izglītības iestādes un. Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 10.11.2016. tika izteikts konceptuāls atbalsts Cēsu novada izglītības
iestāžu dalībai  projektā Nr. 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” (turpmāk  - Projekts).
Centrs ir izvērtējis visus iesniegtos pieteikumus un pamatojoties uz pieņemto lēmumu ir nominējis Cēsu 2.pamatskolu
(turpmāk – Izglītības iestāde) kā projekta skolu, kurā tiek veikta mācību procesa aprobācija.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 21. punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
02.03.2017. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis,
I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Sadarboties ar Centru projekta īstenošanā, nosakot, ka no Cēsu novada izglītības iestādēm projektā piedalās
Izglītības iestāde.
2.      Atbalstīt sadarbības līguma slēgšanu ar Centru Projekta īstenošanā mācību satura aprobācijā.
3.      Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldība apņemas:
3.1. atbalstīt Izglītības iestādes dalību Projekta mācību satura aprobācijas procesā, iespēju robežās organizatoriski un
finansiāli palīdzēt risināt transporta jautājumus Izglītības iestādes pedagogu komandas nokļūšanai uz Projekta īstenotāja
organizētajiem pasākumiem, pašvaldība apņemas nodrošināt komandējuma un nakšņošanas izdevumu segšanu
3.2. iespēju robežās atļaut Pašvaldības iestādes īpašumā esošajās telpās bez maksas rīkot profesionālās pilnveides kursus
un pasākumus Izglītības iestādes pedagogiem, atsevišķos gadījumos pieaicinot arī citu reģionu pedagogus, kuri piedalās
Projekta mācību satura aprobācijas procesā;
3.3. veikt Projekta īstenošanā iesaistīto Izglītības iestādes pedagogu ceļa izdevumu apmaksu (projekta attiecināmās
izmaksas) un to uzskaiti saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie
izdevumi”;
3.4. finansējuma saņemšanai no Projekta vienu reizi mēnesī iesniegt Projekta īstenotājam ceļa izdevumus pamatojošos
dokumentus
4.      Līguma izpildi nodrošināt Izglītības nodaļai.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 55 Par Cēsu novada domes 2017.gada 16.februāra saistošo
noteikumu Nr.4 “Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra
saistošajos noteikumos Nr.27 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” precizēšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā 22.02.2017. saņemta LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk –
VARAM) 22.02.2017. vēstule Nr.1-18/1551 (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēta ar Nr. 1-33/789), kur VARAM pēc Cēsu
novada domes 2017 gada 16.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra
saistošajos noteikumos Nr.27 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”
(turpmāk – grozījumu saistošie noteikumi) izvērtēšanas izteikusi par tiem iebildumus un lūgusi grozījumu saistošos
noteikumus precizēt.
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VARAM norādījusi, ka pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu
projektu sagatavošanas noteikumi” 10.1.apakšpunktu un 186.punktu, ja grozījumu saistošajiem noteikumiem ir spēkā
stāšanās noteikums, to numurē kā saistošo noteikumu punktu, savukārt grozījumu saistošo noteikumu ievaddaļu numurē
kā saistošo noteikumu pirmo punktu, bet grozījumus numurē kā saistošo noteikumu pirmā punkta apakšpunktus.
Tādējādi saskaņā ar grozījumu saistošajiem noteikumiem 1.1. - 1.6. apakšpunkts ietver grozījumus Cēsu novada
pašvaldības 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 “ Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.27), kur 2. un 3.punkta regulējums attiecināms uz
grozījumu saistošo noteikumu spēkā stāšanās un spēkā esamības kārtību. Ievērojot iepriekš minēto tiesību normu un
VARAM norādījumu, lai tiesiskais regulējums būtu attiecināms un piemērojams grozījumu saistošo noteikumu 2.punktā
apakšpunkti 2.27., 3.18. un 4.3.1.1 aizstājami ar apakšpunktiem 1.2., 1.3. un 1.5.
VARAM norādījusi, ka precizējama grozījumu saistošo noteikumu 1.6.apakšpunkta numerācija, jo grozījumu saistošajos
noteikumos nav 1.5. apakšpunkta. Atbilstoši VARAM norādījumam grozījumu saistošo noteikumu 1.6. apakšpunkts
aizstājams ar 1.5.apakšpunktu.
VARAM norādījusi, ka grozījumu saistošo noteikumu 3.punktā vārds “Noteikumi” aizstājams ar vārdiem “Saistošie
noteikumi”.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.03.2017. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome ar 15 balsīm – par
(I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Precizēt Cēsu novada domes 2017.gada 16.februāra saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi Cēsu novada domes
2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Cēsu novada”:
1.1.aizstāt 2.punktā skaitļus un vārdus “2.27., 3.18. un 4.3.1.1 apakšpunkti” ar skaitļiem un vārdiem “1.2., 1.3. un 1.5.
apakšpunkti”;
1.2.aizstāt apakšpunktu “1.6.” ar apakšpunktu “1.5.”;
1.3. aizstāt 3.punktā vārdu “Noteikumi” ar vārdiem “Saistošie noteikumi”.
2.      Publicēt laikrakstā ‘’Cēsu Vēstis’’ atbilstoši šī lēmuma 1.punktam precizētos Cēsu novada domes 2017.gada
16.februāra saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos
Nr.27 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā“.
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 56 Par “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu
plānu 2017.-2021.gadam” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta  2.punktu, LR Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumiem
Nr.559 „Invazīvo augu sugas Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi”, latvāņu izplatību Cēsu novada
teritorijā,  ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.03.2017. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome ar 15
balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-
Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.        Apstiprināt “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2017.-2021. gadam” saskaņā ar
pielikumu.
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 izdot
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administratīvo aktu, kā arī piemērot piespiedu izpildes līdzekļus, ja persona neveic latvāņu izplatības ierobežošanas
pasākumus.
3.    Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums
Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais
plāns 2017.-2021. gadiem.
 
1.      Cēsu novada mājas lapā un Cēsu novada drukātā izdevumā ,,Cēsu Vēstis” publicē informāciju par latvāņu
izplatības ierobežošanas pasākumiem, latvāņu ierobežošanas pakalpojumu sniedzējiem, iespēju saņemt atlaidi nekustamā
īpašuma nodoklim koptajās latvāņu invadētajās zemes vienībās.
2.      Informācija par latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem tiek izvietota uz informācijas stendiem Vaives
pagastā, gadā reizi tiek organizēts seminārs par latvānu ierobežošanas pasākumiem.
3.      Piesaistot Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoru tiek veikti latvāņu invāzijas monitoringi kārtējā gadā
līdz 1.jūlijam un atkārtoti līdz 15.augustam. Ja pēc 1.jūlija un 15.augusta tiek konstatēts latvāņu augs ar izveidotu ziedkopu,
tad latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi nav uzskatāmi par veiktiem.
4.      Zemes gabalos, kur latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi nav veikti, pašvaldība veic apkarošanu. Pēc
latvāņu apkarošanas pasākumu veikšanas pašvaldība izraksta un izsniedz zemes īpašniekiem rēķinu par veiktajiem
latvāņu apkarošanas darbiem.
5.      Ja zemes īpašnieks neapmaksā rēķinu, pašvaldības pilnvarota amatpersona izdod uz maksājumu vērstu
administratīvo aktu un administratīvā akta neizpildes gadījumā veic piespiedu izpildes pasākumus.
6.      Darbības plāns latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanai un koordinēšanai 2017.-2021. gadiem
(publiska informācija) tiek apstiprināts, lai organizētu un koordinētu latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus Cēsu
novada teritorijā (Pielikumā).
 
Pielikumi –
izmaksu tabula plānam
plāns
 
 

Lēmums Nr. 57 Par Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošo noteikumu
Nr.6 „Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17. novembra saistošajos
noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu
maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, ievērojot ‘’Sosnovska latvāņu izplatības
ierobežošanas pasākuma plānu 2017.-2021.gadam, apstiprināts ar Cēsu novada domes 2017.gada 09.marta lēmumu Nr.56
un pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.03.2017. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome ar 15
balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-
Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošos noteikumu Nr.6 „Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada
17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
Cēsu novada domes
09.03.2017. lēmumam Nr.57

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/CopyofIzmaksu_tabula_planam_pec_parmerisana.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/Copy_of_Plans.pdf
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APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
09.03.2017.lēmumu Nr.57
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2017.gada
9.martā                                                                       
                             Nr.6
 
Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta trešo daļu
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” šādus grozījumus:
 
1.1.Papildināt saistošos noteikumus ar 2.28.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.28.Nodokļa maksātāji (fiziskas, juridiskas personas), kuru īpašumā vai tiesiska valdījumā ir zeme, kura invadēta ar
Sosnovska latvāni (Heracleum sosnowskyi), piešķir nodokļa atvieglojumu par zemi 90% apmērā saskaņā ar šo saistošo
noteikumu pielikumu Nr.3”.
1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.29.apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.29. Fiziskas un juridiskas personas par nekustamo īpašumu vai tā daļu, kuru lieto vai nomā komercdarbības veikšanai,
gadījumā, ja īpašums piekļaujas ielai (ceļam), kur pašvaldība veic ielu (ceļu) pārbūvi (rekonstrukciju), piešķir nodokļa
atvieglojumu 90% apmērā. Nodokļa atvieglojums piešķirams par laika periodu, kurā pašvaldība faktiski veic ielu (ceļu)
pārbūvi (rekonstrukciju) un , ja tas ir ne mazāk kā trīs kalendārie mēneši pēc kārtas.”
1.3.Papildināt saistošos noteikumus ar 3.19.apakšpunktu šādā redakcijā: „3.19. Nodokļa maksātājam, lai saņemtu
2.28.apakšpunktā minētos atvieglojumus, ir jāiesniedz:
3.19.1. iesniegums par nodokļa atlaides piešķiršanu saskaņā ar saistošo noteikumu 3.pielikumu;
3.19.2. zemes robežu plāna kopija, kurā norādīta ar latvāni invadētā platība.”;
1.4. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.20.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.20. Nodokļa maksātājs, kuram ir tiesības uz 2.29.apakšpunktā noteikto atvieglojumu, kopā ar iesniegumu nodokļa
atlaides saņemšanai iesniedz komersanta apliecinājumu par to, ka komercdarbība  attiecīgās ielas (ceļa) pārbūves laikā
tiek veikta un dokumentu, kas apliecina faktu, ka nekustamā īpašuma objektu vai tā daļu lieto komersants.”
1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā: „4.2.5. Saistošo noteikumu 2.28. apakšpunktā
minētajiem nodokļu maksātājiem, kuri regulāri veic latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus, ir tiesības uz nodokļa
atvieglojumu par visu taksācijas gadu, iesniedzot dokumentus Cēsu novada pašvaldībā kārtējā gadā no 1.janvāra līdz
31.maijam.’’
1.6. Papildināt saistošo noteikumu 4.3.11. apakšpunktā aiz skaitļa ‘’2.27’’ar pieturzīmi un skaitli ‘’, 2.28.’’.
1.7. Papildināt saistošo noteikumu 4.3.2. apakšpunkta ievaddaļu aiz skaitļa ‘’2.26.’’ar vārdu un skaitli “ un 2.29.”.
1.8. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā: „4.4.2. Lauku atbalsta dienests ir sniedzis
informāciju, ka nodokļa maksātāja zemes vienība uzskatāma par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi
atbilstoši likuma ''Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 3.panta astotajai daļai.’'
1.9. Papildināt saistošos noteikumus ar pielikumu Nr.3 šādā redakcijā:
 
“Pielikums Nr.3
Cēsu novada domes
17.11.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.27
 
Kārtība, kādā nosaka Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu ar latvāni invadētajās zemes
vienībās Cēsu novadā, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi
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1. Tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
1.1. Nodokļa maksātājam ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu:
1.1.1.ja Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu
izplatības datu bāzē ir reģistrēti dati par ar Sosnovska latvāni (Heracleum sosnowskyi) (turpmāk – latvānis) invadēto
platību. Lai dati tiktu reģistrēti datu bāzē, Valsts augu aizsardzības dienestā ar latvāni invadētās zemes īpašniekam vai
tiesiskajam valdītājam (turpmāk – persona) dienestā jāiesniedz iesniegums saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 14.
jūlija noteikumu Nr. 559 ”Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 3. punktu;
1.1.2.ja zemes vienībā īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir veicis latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus;
1.1.3. ja zemes vienībā nav konstatēts neviens ziedošs latvānis vai latvānis ar ziedkopu sēklu gatavošanās vai
nogatavojušos sēklu stadijā.
1.1.4. ja zemes vienībā ar latvāni invadētā vienlaidus platība ir lielāka par 0,1 ha, kurā auga vismaz 20 divgadīgi vai vecāki
latvāņi un kurā īpašnieks vai tiesiskais valdītājs regulāri veic latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus un netiek
pieļauta latvāņa izziedēšana.
 
2. Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Katru gadu no 1. janvāra līdz 31. maijam nodokļa maksātājs – zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs – Cēsu novada
pašvaldībā iesniedz motivētu iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, norādot nodokļa
atvieglojuma veidu saskaņā ar Cēsu novada domes 2011. gada 17.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 27. “Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā”.
3. Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanas novērtējums
3.1. Cēsu novada invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu plāna izstrādes darba grupas (turpmāk – darba
grupa) vadītājs izveido zemes vienības apsekošanas komisiju, kuras sastāvā iekļauj vismaz trīs ekspertus.
3.2. Apsekošanas komisija apseko ar latvāni invadēto zemes vienību (turpmāk – zemes vienību), kas ir norādīta zemes
īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesniegumā
3.3. Apsekošanas komisija līdz kārtējā gada 15. jūnijam veic zemes vienības pirmreizēju apsekošanu, lai konstatētu, ka
neatkarīgi no zemes vienības lieluma  latvāņu invāzija ir ar vismaz 20 divgadīgiem vai vecākiem latvāņiem, kas aizņem
vairāk nekā 0,1 ha lielā vienlaidus platībā.
3.4. Apsekošanas komisija vienu reizi no 1. augusta līdz 31. augustam veic zemes vienības apsekošanu, lai konstatētu – vai
ir veikti latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi. Apsekošanu var veikt bez zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja
klātbūtnes, iepriekš informējot zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju par plānotajiem apsekošanas laikiem.
3.5. Zemes vienības novērtējuma pamatā ir teritorijas vizuālā apsekošana.
3.6. Apsekošanas rezultāti tiek fiksēti fotogrāfijās, kartē un ar latvāni invadētās zemes novērtējuma protokolā: vai zemes
vienībā ir veikti latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi, vai zemes vienībā ir konstatēts ziedošs latvānis vai latvānis ar
ziedkopu sēklu gatavošanās vai nogatavojušos sēklu stadijā.
4. Atzinuma pieņemšana par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu
 Līdz kārtējā gada 1. oktobrim  darba grupa izskata jautājumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un dod atzinumu
Cēsu novada domes Finanšu nodaļai administratīvā akta izdošanai atbilstoši ar latvāni invadētās zemes vienības
novērtējuma protokola rezultātiem.”
 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā ‘’Cēsu Vēstis’’.
 
Pielikums
Cēsu novada domes
09.03.2017. lēmumam Nr.57
 
Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošo noteikumu Nr.6
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"Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos
Nr.27 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā"”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

1. Cēsu novada pašvaldībā ik gadu palielinās platības, kuras aizaug ar
latvāņiem, kas ir Latvijas dabai neraksturīga suga, kura apdraud vietējās
sugas un to dzīvotnes, rada ekonomiskus zaudējumus (negatīvi ietekmējot
bioloģisko lauksaimniecību, tūrisma nozares attīstību un nekustamā īpašuma
tirgu) un apdraudējumu cilvēka veselībai. Pēc Valsts augu aizsardzības
dienesta informācijas Cēsu novadā latvāņu invāzijai katru gadu ir pieaugoša
tendence un 2016.gadā jau sasniedza 900.6828 ha.
2. Saistošo noteikumu grozījumi attiecībā uz nekustamo īpašumu,  kuru lieto
vai nomā komercdarbības veikšanai, ja īpašums piekļaujas ielai (ceļam), kur
pašvaldība veic ielu (ceļu) pārbūvi (rekonstrukciju), pieņemti, pamatojoties uz
2017.gada janvārī notikušo Cēsu novada pašvaldības pārstāvju tikšanos ar
novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saskaņā ar likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 5.panta trešo daļu un
likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka
savu funkciju izpildes nodrošināšanai likuma noteiktos gadījumos pašvaldības
var izdot saistošos noteikumus, lemt par nodokļu likmēm un atvieglojumu
piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem. Likuma ‘’Par
nekustamā īpašuma nodokli’’ 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka atvieglojumu
atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām pašvaldība
var noteikt 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma
nodokļa summas.
Ar grozījumiem Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos
noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” (turpmāk – saistošo noteikumu grozījumi)
papildus tiek ieviestas divas jaunas nodokļa maksātāju kategorijas, kas ir
tiesīgas saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus:
-          lai motivētu ilgtermiņā veikt latvāņu ierobežošanas pasākumus, kā
atbalsta instruments kurā tiek sekmīgi veiktas darbības invāzijas apturēšanā
tiks piemērots  90% atvieglojums;
-          par nekustamo īpašumu,  kuru lieto vai nomā komercdarbības
veikšanai un, ja īpašums piekļaujas ielai (ceļam), kur pašvaldība veic ielu
(ceļu) pārbūvi ne mazāk kā trīs kalendāros mēnešus pēc kārtas tiks piemērots
90% atvieglojums.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu grozījumu ietekme uz pašvaldības ieņēmumiem plānota:
-          saistībā ar latvāņu ierobežošanas pasākumiem 1519 euro līdz 1722
euro;
-          saistībā ar īpašumiem, kas piekļaujas ielai (ceļam), kur pašvaldība veic
ielu (ceļu) pārbūvi  - 16000 euro.    

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

Saistošo noteikumu grozījumi paredz uzņēmējdarbības veicinošus pasākumus
Cēsu novada pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Cēsu novada pašvaldības Finanšu
nodaļa. Grozījumi tiks izskatīti Cēsu novada domes sēdē un publicēti Cēsu
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības
mājaslapā www.cesis.lv sadaļā "Pašvaldība/Pakalpojumi"

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē tika iesaistīti Cēsu novada Vaives pagasta zemju
īpašnieki. 2017.gada janvārī ir notikušas konsultācijas ar Cēsu novada
iedzīvotājiem.
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Lēmums Nr. 58 Par VII Latvijas Jaunatnes olimpiādes organizēšanas darba
grupām

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            01.02.2017. tika noslēgts Sadarbības līgums starp biedrību “Latvijas Olimpiskā komiteja”, Latvijas
Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju un Cēsu novada pašvaldību (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 02.02.2017.
Nr. 44/2017/2-20.2) par sadarbību valsts nozīmes komplekso sacensību “Latvijas Jaunatnes Olimpiāde” organizēšanu no
2017.gada 7. līdz 9. jūlijam Cēsu novadā.   
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu un Sporta likuma 7.panta pirmās daļas
5.punktu, Cēsu novada integrētās attīstības programmu 2013.–2019. gadam (apstiprināta Cēsu novada domē 14.03.2013.
lēmums Nr. 130,  prot.Nr.4,39.p.) rīcības virzienu 1.4. - Sekmēt sporta un veselīga dzīvesveida attīstību “vietēja, valsts un
starptautiska mēroga sporta pasākumu organizēšana”, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 23.02.2017. ( prot. Nr.3) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.03.2017. atzinumu (prot. Nr.3)
atzinumu, Cēsu novada dome ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis,
J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce,
A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.              Izveidot VII Latvijas Jaunatnes olimpiādes organizēšanas darba grupu šādā sastāvā:
1.1. VII Latvijas Jaunatnes olimpiādes uzraudzības komiteja (atbildīga par olimpiādes kvalitātes, darbu izpildes termiņu un
budžeta plānu ievērošanu):
- uzraudzības komitejas vadītājs - Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs;
               - Jānis Goba, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs;
- Lolita Kokina, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja;
- Rasa Siliņa, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas sporta koordinatore;
- Kārlis Pots, Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītājs;
- Antra Jurševska, Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas ekonomiste.
1.2. VII Latvijas Jaunatnes olimpiādes tehniskā darba grupa (atbildīga par olimpiādes drošības, kārtības, komunālās
saimniecības, satiksmes organizēšanu, sporta bāžu darbības nodrošināšanu atbilstoši sporta veidu federāciju izvirzītajām
prasībām, medicīnas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu):
- tehniskās darba grupas vadītājs – Jānis Goba, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs;
              - Valdis Sviķis, Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieks;
- Vladimirs Kalandārovs, Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs;
-  Aldis Pāže, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu policijas iecirkņa priekšnieks;
- Didzis Ozoliņš – Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas komunālinženieris;
- Zane Brente - Brantiņa, Cēsu novada pašvaldības sabiedrības veselības speciāliste;
- Andra Magone, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Tūrisma attīstības un informācijas nodaļas vadītāja;
- Laura Bāliņa, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas “Cēsu kultūras centrs” vadītāja
 
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 59 Par Cēsu novada domes 2017. gada 9.marta  saistošo noteikumu
Nr. 7 „Saistošie noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu un lietošanas kārtību Cēsu novadā" apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu 43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta trešo daļu, Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 5.pantu, ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 02.03.2017. atzinumu ( prot, Nr.3), Cēsu novada dome ar 15 balsīm – par (I.Timermanis,
L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs,
U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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Apstiprināt Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošo noteikumu Nr. 7 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Cēsu novadā" saskaņā ar pielikumu.
 
PIELIKUMS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
 
2017.gada
9.martā                                                                       
                   Nr. 7
 
Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Cēsu novadā
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu
43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturtās daļas 1., 2., 3. un 4.punktu un piekto daļu
 
I. Vispārīgie jautājumi
 
1.        Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka:
1.1.   kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienoti centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;
1.2.   centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un
aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un
ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3.   sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4.   administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.
 
2.        Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saistīto normatīvo aktu
izpratnē.
 
3.        Lietoto terminu skaidrojums:
3.1.   Klients— nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā — visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem
noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Līgumu;
3.2.   Līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp Klientu un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta
veida sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu
tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;
3.3.   Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Klienta parakstīts akts, kurā norādītas robežas, kādās
ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra Līguma puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā
pakalpojuma sniegšanas piederības robežas);
3.4.   Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei - ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī) atbilstoši
noteikumu 2.pielikumam.
3.5.   Pievads – Klienta atbildībā esošs ūdensapgādes ārējās sistēmas atsevišķs ūdensapgādes ievads, kas nodrošina
Klienta īpašumu ar ūdensapgādi no centralizētās ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas ārējās sistēmas atsevišķs
kanalizācijas izvads, kas nodrošina notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā no Klienta īpašuma;
3.6.   Ūdens patēriņa norma – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī) atbilstoši šo Noteikumu
2.pielikumam.
4.        Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības
pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Klientus
ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju un dabas resursu racionālu izmantošanu Cēsu novadā.
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5.        Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Cēsu novadā.
 
6.        Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirtsistēmā un uz
decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.
 
 
II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai
 
7.        Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie Ministru
kabineta noteikumi un šie noteikumi.
 
8.        Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedz pakalpojumu sniedzējam:
8.1.    aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu (Pieprasījuma forma www.vinda.lv vai birojā Valmieras
ielā 10, Cēsīs);
8.2.    pieprasījumā norādītos iesniedzamos dokumentus;
8.3.   papildus normatīvajos aktos noteiktajam pievieno nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu personas
datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā.
 
9.             Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu
saistības par pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējs atsaka
izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.
 
10.         Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.
 
11.         Pamatojoties uz pašvaldības Teritorijas plānojumā 2016.-2026.gadam  ietverto Teritorija izmantošanas
un apbūves noteikumu 80.punktu:  jaunas būvniecības vai esošās apbūves pārbūves gadījumā zemes gabalā, kuram
pieguļošajā ielā ir pieejami centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkli, obligāti jāparedz pieslēgšanos pie šiem
tīkliem
 
12.         Ja nekustamajam īpašumam piegulošajā ielā ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi ar
Eiropas Savienības līdzfinansējumu, tad  nekustamā īpašuma Pievada izbūve un pievienošana centralizētās kanalizācijas
sistēmai ir obligāta, izņemot gadījumus, kad zemes gabals ir neapbūvēts vai no nekustamā īpašuma noteiktā lietošanas
veida neizriet ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanas nepieciešamība.
 
13.         Pakalpojumu sniedzējs rakstveidā informē nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju par jaunā
centralizētā ūdensapgādes tīkla un centralizētā kanalizācijas tīkla pieņemšanu ekspluatācijā.
 
14.         Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no
vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to savienošanas vietā jābūt vismaz 50 mm lielam
strūklas pārtraukumam vai speciālam pretvārstam, kas nodrošina strūklas pārtraukumu. Abus ievadus drīkst savienot
tieši, ja tajos ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas otrs ievads.
 
15.         Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk par
tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk
izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tām elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada
kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas
virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.
 
16.         Pēc pievada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks pakalpojumu sniedzējam iesniedz:
16.1.             izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu/izpildtopogrāfiju grafiskā un    digitālā formā;
16.2.             kanalizācijas pašteces tīkliem ar dn>200 - TV inspekcijas rezultātus.

http://www.vinda.lv
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17.         Pēc nekustamā īpašuma pievada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašnieka
vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un sistēmas (notekūdeņu krājrezervuārus, nosēdakas utt.),
kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi.
 
 
18.         Ja ūdensvada vai kanalizācijas pievadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā
īpašuma īpašniekam kā Blakus lietotājam pievienot pievadu pie cita Klienta ūdensapgādes (aiz komercuzskaites
mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda
pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un Klientu, un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem Klientiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas robežu
aktam un noslēgtam līgumam starp Blakus lietotāju un Klientu.
 
19.         Ja komercuzskaites mēraparāta mezglu nav iespējams izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā,
pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā.
 
20.         Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu
komercuzskaites mēraparātu, kas ir pakalpojumu sniedzēja īpašums.
 
21.         Klients atlīdzina pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta zādzības vai bojāšanas
gadījumā pēc to faktiskajiem apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot
gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus Klienta atbildības robežas.
 
 
III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
prasības
 
3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana
 
22.         Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
22.1.   maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;
22.2.   ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi,
rezervuāri;
22.3.   maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;
22.4.   notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;
22.5.   iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas,
cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;
22.6.   komercuzskaites mēraparāti;
22.7.   ūdensvada un kanalizācijas pievadu atzari no sadalošajiem tīkliem līdz zemes gabala robežai, kas ir izbūvēti par
pakalpojuma sniedzēja līdzekļiem.
 
23.         Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav
pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas Klienta un
pakalpojumu sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību.
Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, un to maksai ir jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā, ja tāda paredzēta.
 
24.         Klientam ir jānodrošina iespēja pakalpojumu sniedzējam savu sistēmu uzturēšanai jebkurā laikā apsekot
Klienta nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un
atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
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25.         Ja pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas
drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt Klienta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
 
26.          Klienta īpašumā vai valdījumā ir:
 
26.1.        nekustamā īpašuma zemes robežās un ārpus tām esošais ūdensapgādes Pievads līdz centralizētās
ūdensapgādes sistēmas cauruļvada pirmajam aizbīdnim;
26.2.        nekustamā īpašuma zemes robežās un ārpus tām esošais kanalizācijas Pievads līdz centralizētās
kanalizācijas sistēmas cauruļvada pirmajai akai vai līdz pakalpojuma sniedzēja īpašumā esošajam kanalizācijas pievada
atzaram. Ja kanalizācijas Pievads centralizētajai kanalizācijas sistēmai izbūvēts bez akas, tad Pievads līdz pieslēguma
vietai centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadam;
26.3.        komercuzskaites mēraparāta mezgls.
 
3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā
 
27.         Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
27.1.   kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;
27.2.   kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla
veselībai;
27.3.   kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot
Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī
attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;
27.4.   kuru temperatūra ir robežās no +7°C līdz +30°C, un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;
27.5.   kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām
(piemēram – tauki);
27.6.   kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācija nepārsniedz  1.pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas.
 
28.         Ja Klienta novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz  1.pielikumā maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas, tad:
28.1.   Klienta notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās
attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas
norādītas 1.pielikumā;
28.2.   atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, pakalpojumu sniedzējs var atļaut Klientam novadīt centralizētā
kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā
notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un maksa par piesārņošanu noteikta Līgumā, un ja piesārņojuma koncentrāciju
pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām;
28.3.   Papildu maksa par piesārņojumu tiek noteikta Līgumā atbilstoši Pakalpojumu sniedzēja veiktajiem aprēķiniem
par katras piesārņojošās vielas koncentrācijas pārsniegumu virs Noteikumu 1.pielikumā noteiktās pieļaujamās
koncentrācijas līdz piesārņojošās vielas maksimāli pieļaujamai koncentrācijai;
28.4.   Ja Klients centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada piesārņojošās vielas, kas nav norādītas Līgumā, vai novada
nesankcionēti, tad kompensācijas aprēķinam piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamā koncentrācija tiek pieņemta
vienāda ar piesārņojošo vielu pieļaujamo koncentrāciju, kāda piesārņojošai vielai ir noteikta Pakalpojumu sniedzējam
izsniegtajā atļaujā piesārņojošai darbībai.
 
29.         Klienta pienākums ir nekavējoties ziņot pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma rašanos
novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā
ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
 
30.         Ja noteikumu 25.punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā
kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti Līgumā, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju
centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Pakalpojumu
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sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.
 
31.         Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
apsekošanu Klienta nekustamajā īpašumā, ja pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai
kanalizācijas tīklos tiek konstatēts paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Klientam nav tiesību aizliegt paraugu
noņemšanu.
 
32.         Ja Klienta novadāmo notekūdeņu daudzums neatbilst Līgumā noteiktajam notekūdeņu novadīšanas
režīmam un diennakts laikā izmainās tādā apjomā, ka ietekmē centralizētās kanalizācijas sistēmas normālu darbību,
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Klientam veikt pasākumus, lai Klienta notekūdeņu novadīšana centralizētajā
kanalizācijas sistēmā notiktu vienmērīgi.
 
33.         Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
33.1.   prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un noplūdi nepieciešams novērst
līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;
33.2.   degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos
centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
33.3.   bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);
33.4.   skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes,
sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
33.5.   radioaktīvas vielas;
33.6.   cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt centralizētās
kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;
33.7.   nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas
radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.
 
3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai
 
34.         Jebkurai personai ir aizliegts:
34.1.   novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām
hidrantu akām;
34.2.   centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu un
gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;
34.3.   nepiederošām personām veikt jebkādas darbības pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;
34.4.   atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus;
34.5.   pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu
ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par tādu rīcību ar pakalpojumu sniedzēju;
34.6.   bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.
 
35.         Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku
izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.
 
36.         Ja Klienta ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas
revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Klienta ēkas
iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Klients ir
atbildīgs par iespējamām sekām.
 
37.         No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā
kanalizācijas sistēmā tikai pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās,
pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.
 
3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības
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38.         Ja Klienta komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā
ūdensvada vai Klienta teritorijā esošo hidrantu darbību, pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā
stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Klients ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
 
39.         Noņemt noteikumu 33.punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai dzēšot ugunsgrēku vai
ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Klientam 24 stundu laikā jāpaziņo pakalpojumu
sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis
aizbīdņa noplombēšanai.
 
40.         Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un pakalpojumu
sniedzēja vajadzībām.
 
41.         Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par
izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz
pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu.
 
3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība
 
42.         Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir
nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.
 
43.         Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā,
Klientam ir jānoslēdz Līgums ar pakalpojumu sniedzēju.
 
44.          Ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo pakalpojumu sniedzējam vai policijai.
 
45.         Klientam, kam ir noslēgts līgums ar pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu
nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka
pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem.
 
46.         Aizliegts bojāt ūdens brīvkrānus, kā arī tiem pievienot caurules ūdens ņemšanai.
 
 
IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un
izbeigšanas kārtība
 
4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi
 
47.         Līgumu ar pakalpojumu sniedzēju slēdz:
47.1.   nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
47.2.   dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos - dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku
kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;
47.3.   dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no
nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības
ietvaros;
47.4.   nedzīvojamo ēku gadījumos, kas ir sadalītas vairākos īpašumos - kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem,
kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu vai visa kopīpašuma kopīpašnieku pilnvarots pārvaldnieks slēgt
līgumu;
47.5.   persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus
būvniecības laikā;
47.6.   persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus  vai lietus notekūdeņus.
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48.         Līguma sagatavošanai Līguma slēdzējs iesniedz pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma
slēgšanai nepieciešamās pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un pievienojot:
48.1.   dokumentu kopijas, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību vai valdījumu, ja ir attiecināms uz attiecīgo
Klientu (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas
apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība
u.c.);
48.2.   informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;
48.3.   dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par pakalpojuma līguma
slēgšanu;
48.4.   ja Līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina
šīs fiziskās personas tiesības parakstīt Līgumu;
48.5.   tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu):
48.5.1.  par vietējo ūdens ieguves vietu  vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Līguma slēdzējam tādas
ir;
48.5.2.  papildu dokumentus vai informāciju, tai skaitā nekustamā īpašuma ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo un
ārējo sistēmu tīklu shēmas, lietus notekūdeņu savākšanas tīklu shēmas, ziņas par īpašumā veicamās darbības profilu, par
ražošanā pielietojamām vielām un bioloģiskiem atkritumiem, kas tiek novadīti ar notekūdeņiem, aprakstu par vietējo
attīrīšanas iekārtu darbību, tai skaitā datus un aprēķinus.
48.6.   dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) vai nedzīvojamo ēku
īpašnieku kopības lēmumu, ja mājas/ēkas īpašnieks ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem
sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
 
49.         Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Līguma noslēgšanai, apsekot Klienta īpašuma
iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša
faktiskai situācijai un tā ir pietiekama Līguma noslēgšanai.
 
50.         Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Klientam iesniegt līguma kopiju par tauku izvešanu.
 
51.         Ja Līguma slēdzējs ūdensapgādei izmanto vietējo ūdens ieguves avotu un īpašumam ir Pievads
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, Līguma slēdzējs Pakalpojumu sniedzējam uzrāda, kādu notekūdeņu apjomu no
vietējā ūdens ieguves avota novadīs centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
 
52.        Klients pirms Līguma noslēgšanas informē pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto
vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas,
par kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai un kuras var
tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
 
53.         Ja Līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis pakalpojuma sniedzēju
komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas
dokumentu (piemēram, rādījumu nodošanas-pieņemšanas aktu), Līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības
pakalpojumiem jāsāk ar pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta
rādījumu.
 
54.         Pakalpojumu  sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Līguma slēdzējam
pirms  Līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā vienu mēnesi, skaitot no rakstveida iesnieguma
saņemšanas no pakalpojumu saņēmēja par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un Līguma slēgšanu.
 
55.         Pakalpojumu sniedzējs, slēdzot jaunu Līgumu ar Klientu, kuram ir parādi par saņemto ūdenssaimniecības
pakalpojumu, ir tiesīgs pieprasīt:
55.1.        iepriekšējo saistību izpildi vai atteikties slēgt jaunu Līgumu, kamēr Klients nav samaksājis parādus vai nav
noslēdzis ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu samaksas kārtību;
55.2.        Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.), ar kuru netiek
segti kārtējie rēķini un parāds.
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56.         Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot Līguma slēdzējam
rakstveida paziņojumu, ja Līguma slēdzējs:
56.1.     viena mēneša laikā no pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un
informāciju atbilstoši prasībām;
56.2.   nav veicis vai nav vienojies ar pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;
56.3.   nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas
prasībām.
 
57.         Līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā rakstveida
paziņojumā norāda datumu un laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Līguma slēdzēja
nekustamajam īpašumam un pievieno aprēķinu par Līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegtajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, kas  viena  mēneša laikā jāapmaksā Līguma slēdzējam uz pakalpojumu sniedzēja rakstveida
paziņojumā norādīto bankas kontu.
 
58.         Līgums tiek sagatavots viena mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek
skaitīts no dienas, kad pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no Līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Līguma
noslēgšanas procedūras pabeigšanai.
 
59.         Līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:
59.1.   informācija par līdzējiem;
59.2.   sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;
59.3.   adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
59.4.   Līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);
59.5.   maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem;
59.6.   pakalpojumu uzskaites kārtība;
59.7.   līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.
 
60.         Līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavots Tīklu apkalpošanas robežu akts, kurā, ja
nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas) un paraugu ņemšanas periodiskums.
Akts ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
 
61.         Klienta kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā, kas nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tiek
ietverts lietus notekūdeņu daudzums no Klienta teritorijas, kura apjomu (kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā saskaņā
ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, pēc Klienta iesniegtajiem datiem par teritorijas platību un segumu,
aprēķinot kopējo gada apjomu. Lietus ūdeņu daudzuma aprēķins ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
 
62.         Ja stājas spēkā jauni ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi, Pakalpojuma sniedzējs informē
katru Klientu par tarifu izmaiņām un jauno tarifu spēkā stāšanās dienu. Klienta pienākums ir jauno tarifu spēkā stāšanās
dienā nolasīt komercuzskaites mēraparāta rādījumus un 10 (desmit) darba dienu laikā tos paziņot Pakalpojumu
sniedzējam. Ja Klients noteiktajā termiņā šos rādījumus nav paziņojis, Pakalpojumu sniedzējs izraksta Klientam rēķinu ar
jauno tarifu par periodu no pēdējā nolasījuma līdz nākošajam nolasījumam. Klienta pienākums ir šo rēķinu samaksāt.
 
63.         Iebildumi par pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Klientam jāiesniedz rakstiskā veidā 14 dienu laikā
no rēķina saņemšanas dienas. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā Līgumā noteiktajā termiņā.
Pamatotu iebildumu gadījumā pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.
 
64.         Līguma noteikumu izpildes kontrolei pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Klienta īpašumā esošās
iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē Klientu,
kurš nav tiesīgs aizliegt pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek
konstatēti pārkāpumi Līguma  noteikumos, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz
brīdim, kad Klients ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu
novēršanas kārtību un termiņiem.
 
65.         Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Klienta iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos
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komercuzskaites mēraparāta rādījumus par Klientam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek
konstatēta neatbilstība Klienta iesniegtajiem datiem, pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un Klients veic samaksu
atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
 
66.         Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no pakalpojumu sniedzēja tās
īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas ar pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par
pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes
nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno Līgumu, kamēr šī persona nav nokārtojusi
parādus vai nav noslēgusi ar pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību.
 
67.         Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt
kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Klientam vai, ja kontrolmēraparāts tiek uzstādīts Klienta atbildības
robežās, saskaņojot ar Klientu. Klients  nav tiesīgs traucēt pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.
 
68.         Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patērētā ūdens daudzumu
pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka par 20%, turpmākos
norēķinus veic pēc kontroles mēraparāta, bet ne ilgāk kā  trīs mēnešus. Minētajā laika periodā pakalpojumu sniedzējs un
Klients vienojas par patērētā ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus Līgumā, ja tas
nepieciešams.
 
69.         Ja Klients ir izlēmis uz laiku pārtraukt lietot ūdenssaimniecības pakalpojumu, bet saglabāt Pakalpojuma
līguma spēkā esamību, Klienta pienākums ir par to informēt Pakalpojumu sniedzēju un segt Pakalpojumu sniedzēja
izdevumus, kas ir radušies saistībā ar ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu un atjaunošanu.
 
4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība
 
70.         Līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
 
71.         Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Līguma noteikumus, Līguma noteikumi tiek piemēroti
un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.
 
72.          Ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas robežu aktu, pakalpojumu
sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta Klientam. Aktuālais Tīklu
apkalpošanas robežu akts stājas spēkā  viena  mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Klientam.
 
4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība
 
73.         Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
73.1.   puses Līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;
73.2.   Līgums, tiek izbeigts vienpusēji pēc Klienta rakstiska pieprasījuma 10 dienu iepriekš rakstiski brīdinot
pakalpojuma sniedzēju;
73.3.    Līguma noteikumu 72.punktā paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;
73.4.   beidzas Līguma termiņš;
73.5.   ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma
atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Līguma noslēgšanu.
 
74.         Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Līgumu:
74.1.   ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu Līguma
noslēgšanai ir iesniedzis, bet Klients paziņojumu par Līguma izbeigšanu nav iesniedzis;
74.2.   Klientam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus Līgumus izbeidz dzīvokļu
īpašnieku kopības noteiktajā datumā);
74.3.   pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
74.4.   ja Klients ir mainījis Līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;
74.5.   ja Klients Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu vairāk kā 3 (trīs)
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mēnešus, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz pakalpojumu sniedzēja
rakstisko brīdinājumu par Līguma laušanu.
 
75.         Izbeidzot Līgumu, pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes  vai
kanalizācijas pakalpojumus.
 
76.         Ja Līgums tiek izbeigts, Klients līgumā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Līguma izbeigšanai.
 
V. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
 
77.         Par noteikumu 16., 32.5., 32.6., 32.7., 33.2., 33.3., 33.4., 33.6., 45.. punktā minēto prasību pārkāpumiem
personas var tikt administratīvi sodītas ar naudas sodu fiziskajām personām līdz 350,00  euro, juridiskajām personām 
līdz 1000,00 euro.
 
78.         Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas
 pašvaldības policijas amatpersonas.
 
79.         Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
 
80.         Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.
 
VI. Noslēguma jautājumi
 
81.         Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Cēsu vēstis”.
 
82.         Ja nekustamam īpašumam piegulstošajā ielā uz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu  ir esoši, atbilstoši
šo noteikumu 12.punktam, ekspluatācijā nodoti centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi nekustamā īpašuma
Pievada izbūve un pievienošana centralizētās kanalizācijas sistēmai ir veicama 4 (četru) gadu laikā no šo Noteikumu
spēkā stāšanās dienas.
 
83.         Ja nekustamam īpašumam piegulošajā ielā pēc šo Noteikumu spēkā stāšanās dienas tiks izbūvēti,
atbilstoši šo noteikumu 12.punktam, centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi, nekustamā īpašuma Pievada izbūve
un pievienošana centralizētās kanalizācijas sistēmai ir veicama 4 (četru) gadu laikā no Pakalpojuma sniedzēja rakstiskas
informācijas par centralizēto kanalizācijas tīklu izbūvi.
 
84.         Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai
pārtikas produktu ražošanu, un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji,
tie ir ierīkojami  trīs mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas.
 
85.         Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto Līgumu
noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto
normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā Klientam un pakalpojumu
sniedzējam ir pienākums nodrošināt Līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz Līguma pārslēgšanai jaunā redakcijā
pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta 4.daļas 3.punktā minētie sabiedriskā
ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi.
  1.pielikums
Cēsu novada domes 09.03.2017.
Saistošajiem noteikumiem Nr.7
 
Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas
 

Nr.
p.k.

Piesārņojošā viela Maksimāli pieļaujamā koncentrācija
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1. Kopējās suspendētās vielas, mg/l 300
2. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP), mg/l 700
3. Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5), mg/l 300
4. Kopējais fosfors, mg/l 8
5. Kopējais slāpeklis, mg/l 60
6. Tauki , mg/l 30
7. Naftas produkti, mg/l 1
8. pH līmenis 6.5 – 8.5
9. Temperatūra, °C No 7 līdz 30

 
  2.pielikums
Cēsu novada domes 09.03.2017.
Saistošajiem noteikumiem Nr.7
Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei
 

Nr.
p.k.

Ēku labiekārtotības pakāpe Viena iedzīvotāja ūdens
patēriņš diennaktī (vidēji
gadā), l/dn

1. Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju 200
   
2. Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi vai kanalizāciju 100
   

 
Pielikums
Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošo noteikumu Nr.7
„Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību
Cēsu novadā” Paskaidrojuma raksts
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1. Īss projekta satura
izklāsts

1.1. Nepieciešamību izstrādāt Cēsu novada pašvaldības
saistošos noteikumus “Saistošie noteikumi par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Cēsu novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi)
nosaka sekojoši normatīvie akti:
-          18.06.2015. Latvijas Republikas Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma (turpmāk Likums) 6. panta (4) daļa;
Likuma Pārejas noteikumu 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai,
ne vēlāk kā līdz 2017.gada 1.martam, ir jāizdod jauni
saistošie noteikumi.
-          22.03.2016. Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumu Nr.174 „Noteikumi par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”
(turpmāk MK noteikumi Nr.174) 5.punkts.
1.2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un
nodrošinātu pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju
Cēsu novadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.
1.3. Saistošo noteikumu projekts (turpmāk Projekts)
nosaka:
• kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli un kanalizācijas tīkli un
būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
• centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās
kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un
aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu
novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, ūdens
brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un
aizsardzības prasības;
• sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā
ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;
• administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.
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2. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2.1. Pašreiz nav spēkā esošu Cēsu novada pašvaldības
saistošo noteikumu, kas regulētu sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Cēsu novadā. Ir spēkā esoši Cēsu pilsētas SIA
“Vinda” noteikumi “Cēsu pilsētas ūdensvada un
kanalizācijas tīklu un būvju būvniecības, ekspluatācijas un
aizsardzības noteikumi”. 
2.2. Pastāvošais tiesiskais regulējums nosaka vispārīgās
prasības ūdenssaimniecības jomā un dod pašvaldībai
pilnvarojumu, ņemot vērā savu specifisko situāciju
ūdenssaimniecības jomā, paredzēt papildus savus
nosacījumus gan nekustamā īpašuma pievienošanai
centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, gan šo sistēmu ekspluatācijai,
lietošanai un aizsardzībai, tai skaitā prasības centralizētā
kanalizācijas sistēmā novadāmo notekūdeņu sastāvam.
 
2.3. Projektā, saskaņā ar Likumā un MK noteikumos Nr.174
noteikto, tiek definēts sekojošais:
1)      kārtība, kādā ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīkli
un būves tiek pievienoti centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
2)      centralizētās ūdensapgādes sistēmas un
centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā prasības
ugunsdzēsības ierīču un ūdens brīvkrānu izmantošanai, kā
arī prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā
kanalizācijas sistēmā.
Projektā, nosakot piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamo
koncentrāciju centralizētajā kanalizācijas sistēmā
novadāmajos notekūdeņos, ir ņemts vērā MK noteikumos
Nr.174 noteiktais, ka:
• maksimāli pieļaujama piesārņojuma koncentrācija
nedrīkst pārsniegt 22.01.2002. LR Ministru kabineta
noteikumos Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī noteikto
maksimālo koncentrāciju parametrus, kas raksturo tipiskus
sadzīves notekūdeņus;
• ka nosakot piesārņojošo vielu koncentrāciju ir jāņem vērā
centralizētās kanalizācijas sistēmas uzturētāja – Cēsu
pilsētas SIA “Vinda” izvērtējums, kur ir ievērtēta
centralizētas kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
aizsardzības un lietošanas prasības, notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu projektētā jauda un tehnoloģiskais process.
3)      līguma par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu slēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu un tajā
ieveramiem noteikumiem;
4)       administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu.
 

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Projekts neietekmēs pašvaldības budžetu.
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4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

4.1. Projekts ir saistošs visām fiziskajām un juridiskajām
personām Cēsu novadā.
4.2. Tas precizē prasības pakalpojumu lietotājiem par
ūdenssaimniecības būvju pievienošanu centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, tiek grozītas prasības attiecībā uz novadāmo
notekūdeņu piesārņojumu un sabiedriskā pakalpojumu
līgumā ieveramajiem jautājumiem un tā noslēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas kārtību. Šo prasību ievērošana
dos iespēju uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu lietotājiem un samazinās notekūdeņu negatīvo
ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. Projekta izpildi nodrošinās Cēsu pilsētas sabiedrība ar
ierobežotu atbildību „Vinda”,reģistrācijas Nr.49503000754,
juridiskā adrese Valmieras  ielā 10, Cēsis, LV4101.
5.2. Projekts palīdzēs Cēsu pilsētas SIA „Vinda” realizēt
nospraustos mērķus sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanā Cēsu novadā.
5.3. Jebkura persona var vērsties Cēsu pilsētas SIA „Vinda”
ar jautājumiem par Projekta piemērošanu.
 

 

Lēmums Nr. 60 Par telpu nomas maksu biedrībai Y'S MEN klubs "Cēsis"

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
SIA "Vidzemes koncertzāle" (turpmāk – Koncertzāle) pārvaldīšanā esošās ēkas Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novadā,
LV-4101 telpas nododamas nomā saskaņā ar Cēsu novada domes 28.01.2016. lēmumu Nr.31 "Par SIA "Vidzemes
koncertzāle"  telpu un aprīkojuma nomas maksas noteikumu apstiprināšanu".
Cēsu novada pašvaldība 26.09.2016. ir saņēmusi sabiedriskā labuma organizācijas biedrības Y'S MEN klubs "Cēsis"
iesniegumu (iesnieguma papildinājumi saņemti 17.02.2017.) ar lūgumu piešķirt telpas Vidzemes koncertzālē "Cēsis"
starptautiskās Y'S MEN kustības konferences rīkošanai š.g. 4., 5., 6. un 8.jūlijā par pašizmaksas cenu.
Lai popularizētu Cēsis un apkārtni kā drošu, demokrātisku un uz ilgtspējīgu attīstību balstītu vidi, kas veicina pozitīvas
pārmaiņas sabiedrības domāšanā, izglītībā, kā arī uzņēmējdarbībā, īstenojot Cēsu novada attīstības programmas
2013.–2019.gadam, prioritātē "Augsta iedzīvotāju dzīves kvalitāte, pieejami veselības un sociālie pakalpojumi" noteiktos
rīcības plāna uzdevumus, ievērojot likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 7.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 02.03.2017. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis,
A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Atļaut SIA "Vidzemes koncertzāle" nodot Vidzemes koncertzāle "Cēsis" Lielo zāli sabiedriskā labuma organizācijai -1.
  biedrībai Y'S MEN klubs "Cēsis"  starptautiskās Y'S MEN kustības konferences rīkošanai š.g. 4., 5., 6. un 8.jūlijā
par pašizmaksas cenu, piemērojot "SIA "Vidzemes koncertzāle" telpu un aprīkojuma nomas maksas un
pakalpojumu maksas noteikumi" telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojuma maksas apstiprināto Cēsu
novada pašvaldības tarifu.
Biedrība Y'S MEN klubs "Cēsis" sedz telpu uzturēšanas, kā arī pasākuma organizēšanas tehniskās izmaksas.2.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.3.

 
 

Lēmums Nr. 61 Par konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām”
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nolikuma apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,5. un 10.punktu, un atsaucoties uz 2016.gadā
organizētā konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām 2016.gadā” rezultātiem, kā arī, lai piesaistot dažādas
vasaras skolas arī turpmāk un radītu risinājumus vai rīcības plānus Cēsu novadam aktuālu problēmu novēršanai, tiktu
radītas Cēsu novadam paliekošas, ilgtspējīgas vērtības,  ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
02.03.2017.atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis,
I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” konkursa nolikumu saskaņā ar pielikumu.1.
Uzdot Attīstības nodaļai organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar konkursa organizēšanu un lēmuma izpildi.2.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.3.

 
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
09.03.2017.                                                                     
                                Nr.21
Konkurss
“Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām”
 
I.                   Vispārīgie jautājumi
1.                  Konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām”, turpmāk – Konkurss, nolikums,
nosaka kārtību, kādā Konkursam tiek iesniegti, izvērtēti vasaras skolu projekti, turpmāk – Projekts, un finansiāli atbalstīta
vasaras skolu organizēšana Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
2.                  Vasaras skola šī Konkursa izpratnē ir - vasaras skola, plenērs, radoša darbnīca, seminārs,
kursi u.c.
3.                  Finanšu līdzekļi vasaras skolu organizēšanai Konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā tiek
piešķirti biedrību, nodibinājumu un Latvijā darbojošos augstskolu, turpmāk – Pretendenti, rīkoto vasaras skolu
līdzfinansēšanai. Konkursā nevar piedalīties biedrības un nodibinājumi, kas dibināti ar mērķi atbalstīt Cēsu novada
pašvaldības izglītības iestādes.
4.                  Konkurss ir atklāts un tajā var piedalīties Konkursa nolikuma 3.punktā norādītie Pretendenti.
5.                  Cēsu novada pašvaldības kopējais budžets Projektu īstenošanas līdzfinansēšanai tiek
noteikts saskaņā ar ikgadējo pieņemto budžetu
6.                  Konkursa pieejamā budžeta ietvaros tiks atbalstītas viena vai vairākas vasaras skolas.
7.                  Konkursu organizē Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļa.
8.                  Finansējuma piešķiršanas komisijas, turpmāk – Komisija, sastāvu apstiprina Cēsu novada
domes priekšsēdētājs.
9.                  Konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā.
10.              Informācija par konkursu tiek publicēta Cēsu novada pašvaldības interneta vietnē www.cesis.lv un
pašvaldības sociālajos tīklos.
II.                Konkursa mērķis un Projektu vērtēšanas kritēriji 11.              Konkursa mērķis ir
finansiāli atbalstīt Pretendentu vasaras skolas organizēšanā, radot jaunas idejas un pieejas konkrētajā sfērā.
12.              Finansiālais atbalsts tiek piešķirts dienas un diennakts vasaras skolu, kuru dalībnieku vecums ir
no 18 gadiem, organizēšanai.
13.              Konkursa aktivitātes var tikt īstenotas tikai Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
14.              Konkursā netiek atbalstītas vasaras skolas, kurās Cēsu novada pašvaldībai pieprasītais
finansējums pārsniedz 20 procentus no kopējā vasaras skolas budžeta.
15.              Konkursā netiek atbalstīti Projekti, kas vērsti uz līdzdalību konkursos un sacensībās, kā arī sporta,
militāra, reliģiska rakstura, brīvā laika pavadīšanas nometnes, kā arī nometnes bērniem un jauniešiem vecumā līdz 18

http://www.cesis.lv
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gadiem.
16.              Konkursa komisija, pieņemot lēmumu atbalstīt pretendenta iesniegto Projektu un piešķirt
finansiālu atbalstu, ievēro šādus pamatkritērijus:
1)      Dalībnieku uzturēšanās ilgums Cēsu novada administratīvajā teritorijā (cilvēkdienu skaits);
2)      Vasaras skolas izmaksu pamatotība;
3)      Vasaras skolas nodrošināšanai piesaistīto resursu dažādība;
4)      Pretendenta, vasaras skolas vadītāja un lektoru kompetence un iepriekšējā pieredze vasaras skolu rīkošanā un
darbā ar mērķa grupu, kas norādīta Projektā;
5)      Projekts ir tehniski kvalitatīvs un atbilst Nolikuma prasībām.
17.              Prioritāri tiek atbalstītas:
1)      Vasaras skolas radošo vai/un kultūras industriju, sociālo zinātņu jomās;
2)      Vasaras skolas, kuru ietvaros tiek pētītas Cēsu novadam aktuālas problēmas, radīti risinājumi vai rīcības plāni
aktuālu problēmu novēršanai, radītas Cēsu novadam paliekošas, ilgtspējīgas vērtības;
3)      Vasaras skolas, kurās plānots piesaistīt starptautiskus dalībniekus, starptautiskus ekspertus vai vieslektorus.
4)      Vasaras skolas, kas tiks īstenotas tūrisma nesezonā laika posmā no kalendārā gada 1.septembra līdz secīgi
sekojošā kalendārā gada 1.aprīlim, tādējādi piesaistot novadam papildus viesus un uzlabojot pilsētas ekonomisko situāciju
tūrisma nesezonas laikā.
 
III.             Projektu iesniegšana
18.              Projekta iesniegums sastāv no:
1)       pieteikuma veidlapas (1.pielikums);
2)       vasaras skolas kopējā budžeta tāmes (2.pielikums);
3)      informācijas par vasaras skolas vadītāja un iesaistīto lektoru pieredzi, pievienojot CV;
4)      Vasaras skolas norises plānu/pasākumu kalendāru.
19.              Papildu nolikuma 18.punktā minētajiem dokumentiem Pretendentam ir tiesības pievienot arī citus
dokumentus, kas sniedz būtisku informāciju par pašu Pretendentu vai plānoto vasaras skolu.
20.              Projekta pieteikumu paraksta vasaras skolas vadītājs un Pretendenta organizācijas amatpersona.
21.              Pretendentam viena konkursa ietvaros ir tiesības iesniegt ne vairāk kā vienu Projektu.
22.              Projekta iesniegumu var iesniegt sekojošos veidos:
22.1.        personīgi iesniedz pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads,
LV-4101) ne vēlāk kā paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norādītajā beigu termiņā;
22.2.        nosūtot pa pastu uz Cēsu novada pašvaldības adresi Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Par tā
iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.
22.3.        elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā
noteiktajam, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi iac@cesis.lv. Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem
jābūt DOC, DOCX, XLS, PDF vai JPG formātā.
23.              Projekti, kas nav sagatavoti saskaņā ar šī nolikuma 18., 19. punktu, netiek vērtēti saskaņā ar šo
nolikumu.
24.              Projektu iesniegšanas termiņš ir 20 darba dienas pēc paziņojuma par Konkursa izsludināšanu
publicēšanas vortālā www.cesis.lv;
25.              Konkursa komisija izskata tikai šī nolikuma 24.punktā norādītajā termiņā iesniegtos Projektus.
26.              Pretendentu pieteikumi tiek noraidīti bez tālākās vērtēšanas, ja ir konstatēti to profesionālās
darbības pārkāpumi vai saistību neizpilde ar Cēsu novada pašvaldību noslēgtajos līgumos pēdējo 12 mēnešu laikā, no
Konkursa izsludināšanas dienas.
 
IV.             Projektu finansējums
27.              Maksimālais finansiālais atbalsts vienas vasaras skolas rīkošanai tiek piemērots šādā kārtībā:
27.1.Vasaras skolām, kuru ilgums ir līdz 3 dienām – maksimālā finansējuma atbalsta summa – līdz 1000 EUR (viens
tūkstotis eiro, 0 centi);
27.2.Vasaras skolām, kuru ilgums ir līdz 10 dienām – maksimālā finansējuma atbalsta summa – līdz 2500 EUR (divi
tūkstoši pieci simti eiro, 0 centi);
27.3.Vasaras skolām, kuru ilgums ir 11 un vairāk dienas – maksimālā finansējuma atbalsta summa – līdz 5000 EUR (pieci
tūkstoši eiro, 0 centi);
28.              Pašvaldības finansiālais atbalsts veido ne vairāk kā 20 % no Projekta kopējā budžeta.

http://www.cesis.lv
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29.              Projekta attiecināmās izmaksas:
1)      aprīkojuma noma;
2)      transporta pakalpojumi (t.sk. sabiedriskā transporta biļetes un degviela, kas attiecināma uz konkrētās vasaras
skolas pasākumiem, iesniedzot maršrutu lapas);
3)      vasaras skolas piesaistīto ekspertu un vieslektoru atalgojums;
4)      dalībnieku ēdināšana un uzturēšanās izdevumi;
5)      aktivitātēm un nodarbībām nepieciešamie materiāli un kancelejas preces;
6)      saimniecības preces;
7)      mazvērtīgais inventārs;
8)      vasaras skolas apdrošināšanai un drošības nodrošināšanai;
9)      vasaras skolas informatīvie materiāli, reklāma.
10)  citas vasaras skolas programmas īstenošanai nepieciešamās izmaksas.
30.              Projekta neattiecināmās izmaksas:
1)      Projekta vadītāja, grāmatveža, cita administratīvā personāla atalgojums;
2)      Projekta sagatavošanas izmaksas;
3)      Pamatlīdzekļu iegāde;
4)      prēmijas, dāvinājumi vai citi materiāli-stimulējoši pasākumi;
5)      naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa;
6)      bankas pārskaitījumu komisijas maksa;
7)      izmaksas, kas neatbilst Projekta mērķa sasniegšanai un izmaksas, kas jau tiek finansētas no Cēsu novada
pašvaldības budžeta.
 
V.                Projektu izvērtēšanas kārtība
31.              Komisija veic Projektu izvērtēšanu un lēmuma pieņemšanu par atbalstāmajiem projektiem,
Komisijas sēdēs.
32.              Komisija sastāv no Komisijas priekšsēdētāja, Komisijas priekšsēdētāja vietnieka un 4 Komisijas
locekļiem.
33.              Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs, kurš nav Komisijas loceklis. Sēdes protokoli tiek
glabāti Attīstības nodaļā atbilstoši lietvedības prasībām.
34.              Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās ne mazāk kā 2/3 no Komisijas locekļu
skaita. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu iesniegtajiem Projektiem pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsis dalās līdzīgās
daļās, Komisijas priekšsēdētāja balss ir izšķirošā.
35.              Komisija veic izvērtēšanu un pieņem lēmumu 15 darba dienu laikā pēc Projektu iesniegšanas
termiņa beigām.
36.              Ja Komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda no iesniegto Projektu izskatīšanā, viņš par to
informē pārējos Komisijas locekļus, un nepiedalās turpmākā visu iesniegto Projektu vērtēšanā.
37.              Nepieciešamības gadījumā Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja
tiesības.
38.              Konkursa Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par pilna vai daļēja finansējuma piešķiršanu
Projektam saskaņā ar iesniegto Projekta budžetu, kā arī par atteikumu piešķirt finansējumu, nenorādot pamatojumu.
39.              Daļēja finansējuma piešķiršanas gadījumā Konkursa komisijai ir tiesības pieprasīt atsevišķu
izdevumu pozīciju pārskatīšanu vai samazināšanu.
40.              Komisijas sēdes ir slēgtas un notiek bez Pretendenta klātbūtnes.
41.              Attīstības nodaļa 5 darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes elektroniski informē Pretendentu par
pieņemto lēmumu, kā arī publicē atbalstīto vasaras skolu sarakstu vietnē www.cesis.lv;
42.              Ja piešķirtais finansējums ir mazāks, nekā Projektā pieprasītais, Attīstības nodaļa 5 darba dienu
laikā pēc Komisijas sēdes informē Pretendentu par Komisijas lēmumu. Nākamo 5 darba dienu laikā Pretendents informē
Attīstības nodaļu, vai viņš ir gatavs organizēt vasaras skolu piešķirtā finansējuma apjomā, un saskaņo vasaras skolas
programmu, iesniedzot precizēto vasaras skolas budžetu.
43.              Lai nodrošinātu objektīva lēmuma pieņemšanu, Komisijai ir tiesības no Pretendenta pieprasīt
papildu informāciju par plānoto vasaras skolu un nepieciešamības gadījumā Pretendentu uzaicināt uz Komisijas sēdi, lai
precizētu pieteikuma detaļas.
 
VI.             Projektu finansēšanas kārtība
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44.              Līgums par vasaras skolu organizēšanu ar Pretendentu tiek noslēgts ne vēlāk kā vienu nedēļu
pirms vasaras skolas sākuma (3.pielikums).
45.              Avansa maksājums 70% apmērā no kopējās līguma summas tiek pārskaitīts Pretendenta bankas
kontā 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
46.              Atlikušais finansējums 30% apmērā no kopējās līguma summas tiek pārskaitīts Pretendenta
bankas kontā 10 darba dienu laikā pēc piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaites (4.pielikums), vasaras skolas saturiskās
atskaites (5.pielikums) iesniegšanas Attīstības nodaļā, to pārbaudes un apstiprināšanas.
 
VII.          Projekta darbības kontrole
47.              Pretendents, kurš saņēmis līdzfinansējumu, piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti un vasaras
skolas saturisko atskaiti iesniedz Attīstības nodaļā 2 mēnešu laikā pēc vasaras skolas beigām.
48.              Ja vasaras skola netiek realizēta objektīvu iemeslu dēļ, Pretendents par to rakstiski informē
Attīstības nodaļu vismaz 10 darba dienas pirms plānotā vasaras skolas sākuma un saskaņo citu vasaras skolas norises
laiku.
49.              Attīstības nodaļai ir tiesības pārbaudīt:
1)       vasaras skolas darbību;
2)       piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību apstiprinātajam budžetam.
50.              Vasaras skolas organizētāji ir atbildīgi par vasaras skolas programmas īstenošanu saskaņā ar
apstiprināto Projektu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
51.              Pretendenta pienākums ir visos reklāmas un informatīvajos materiālos norādīt Cēsu novada
pašvaldības finansiālo atbalstu vasaras skolas organizēšanai.
52.              Ja vasaras skola netiek realizēta noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam Projektam vai
piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek konstatēti finanšu pārkāpumi, Finansējuma
saņēmējs atmaksā Cēsu novada pašvaldības piešķirto finansējumu pilnā apmērā.
 
Konkursa nolikuma
Pielikumi Nr.1; Nr.2; Nr.3; Nr.4 un Nr.5 – pievienoti atsevišķos dokumentos
 
 

Lēmums Nr. 62 Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no SIA “Cēsu siltumtīkli” nomā
nodoto pamatlīdzekļu saraksta

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Cēsu novada pašvaldībā 25.01.2017. saņemta SIA “Cēsu siltumtīkli” vēstule Nr. CS1/2017-11 “Par
izmaiņām SIA “Cēsu siltumtīkli” nomā nodoto pamatlīdzekļu sarakstā” (reģistrēta Cēsu novada pašvaldībā ar
Nr. 1-38/343) par siltumapgādes funkciju nodrošināšanai nevajadzīgo no Cēsu novada pašvaldības iznomāto
pamatlīdzekļu nodošanu atpakaļ Cēsu novada pašvaldībai.
            27.02.2001. Līguma par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu Siltumtīklu uzņēmums”
pamatlīdzekļu nomu (saskaņā ar 19.01.2009. Pārjaunojuma līgumu, reģ. Nr. 2-7-101/2008, bijušā nomnieka – sabiedrības
ar ierobežotu atbildību “CB”, vienotais reģistrācijas numurs 40003001934, vietā stājās jaunais nomnieks - sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “Cēsu siltumtīkli”, vienotais reģ. Nr. 40003007848) 4.3. punkta trešajā rindkopā ir noteikts, ka
jebkuru, Objekta modernizācijas un atjaunošanas rezultātā, vai pēc Nomnieka domām, viņam nevajadzīgu Objekta
sastāvdaļu, Iznomātājs apņemas pieņemt, bet Nomnieks nodot ar Pušu parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu, bet
tikai iepriekš Pušu saskaņotā laikā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, atbilstoši Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 02.03.2017. atzinumam (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome ar 15 balsīm – par
(I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.        Pieņemt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu siltumtīkli”, vienotais reģ. Nr. 40003007848, tai ar

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/1.pielik_lem_nr.61.docx
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/2_pielik_lem_nr.61.xlsx
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/3.pielik.lem.nr.61.docx
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/4.pielik.lem.nr.61.xlsx
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/5.pielik.lem.nr.61.pdf
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27.02.2001. Līgumu par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma ‘’Cēsu Siltumtīklu uzņēmums’’ pamatlīdzekļu nomu nomā
nodotos pamatlīdzekļus:

Nr.p.k. Pamatlīdzeklis Mēr-vienība Dau-dzums Inventāra
kods, datums

Inventāra
numurs

1.

Automašīna SUBARU Impreza,
RN: DF-195, tumši zaļa, pieņ.-nod. akts
no 14.05.02.,
šas. Nr. JF1GC8LJ3TG049284, izlaid. g.
1996, vieglais pasažieru

gab. 1 /P2598
25.07.2002. 0181/230

2.
Rūpniecības iela 13 - frekvences
pārveidotājs Vacon, pieņ.-nodoš. akts
no 14.05.02.

gab. 1 /P2476
25.07.2002. 0061/276

3.
Rūpniecības iela 13 - frekvences
pārveidotājs pieņ.-nodoš. akts no
14.05.02.

gab. 1 /P2477
25.07.2002. 0062/277

2.        Pamatlīdzekļi tiek nodoti Cēsu novada pašvaldībai ar nodošanas-pieņemšanas aktu.
3.        Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājam organizēt grozījumu sagatavošanu noslēgtajā
pamatlīdzekļu nomas līgumā.
4.        Atgrieztos pamatlīdzekļus nodot izvērtēšanai Cēsu novada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu un
pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas komisijai.
5.        Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājam, pēc Cēsu novada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu
un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas komisijas slēdziena, organizēt nepieciešamās darbības ar
pamatlīdzekļiem.
6.        Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 63 Par nolikuma “Grozījumi konkursa „Dari Cēsīm” nolikumā””
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada dome 2016.gada 28.janvārī pieņēma lēmumu nr.18 “Par “Dari Cēsīm” konkursa nolikuma apstiprināšanu”
(prot.Nr.1, 18.punkts), saskaņā ar kuru tika apstiprināts 2016.gada grantu konkursa “Dari Cēsīm” nolikums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, lai sekmētu saimniecisko darbību Cēsu
novada administratīvajā teritorijā, veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbības uzsākšanu un rūpētos par
bezdarba samazināšanu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.03.2017. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada
dome ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt nolikumu “Grozījumi konkursa „Dari Cēsīm” nolikumā” saskaņā ar pielikumu.
2.      Uzdot Attīstības nodaļas speciālistam komercdarbības attīstības jautājumos organizēt nepieciešamās darbības
saistībā ar šī lēmuma izpildi.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
PIELIKUMS
nolikums
Cēsīs
09.03.2017.                                                                     
                                Nr.22
Grozījumi konkursa „Dari Cēsīm” nolikumā
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 28.01.2016. apstiprinātajā konkursa nolikumā  „Dari Cēsīm” (apstiprināts ar Cēsu
novada domes 28.01.2016. lēmumu nr.18) šādus grozījumus:
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1.1.Svītrot nolikumā punktu 1.3.
 
1.2.Izteikt punktu 1.5. šādā redakcijā:
“1.5.  Konkursa vērtēšanā prioritāte tiks dota tiem Granta pretendentiem, kuri:
1.5.1. idejas iecerējuši īstenot un realizēt Cēsu vecpilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās;
1.5.2. projekti nodrošinās jaunu darba vietu radīšanu;
1.5.3. ir noslēguši līgumu par uzņemšanu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Biznesa inkubatorā;
1.5.4. komercdarbībā ir saistīti ar eksporta pazīmēm un potenciālu.”
 
1.3.Izteikt punktu 1.6. šādā redakcijā:
„1.6. Konkursu finansē Cēsu novada pašvaldība. Finansējuma apjomu konkursam nosaka budžetā apstiprinātā summa
tekošajā gadā.”
 
1.4.Papildināt punktu 3.1.3. ar šādiem apakšpunktiem:
“3.1.3.6. sabiedriskās ēdināšanas nozarē;
3.1.3.7. tirdzniecības sfērā;
3.1.3.8. reklāmas pakalpojumu nozarē.”.
 
1.5. Papildināt nolikumu ar punktu 3.11. šādā redakcijā:
“3.11. Granta saņēmējam pirmā darbības gada laikā jānodrošina vismaz 1 darba vieta, par kuru tiek veikta iedzīvotāju
ienākuma nodokļa iemaksa minimālās algas apjomā.”
 
1.6. Izteikt punktu 4.2.2.šādā redakcijā:
“4.2.2. aizpildīta projekta ieviešanas kopējo izdevumu tāme, atšifrējot Granta izlietošanas pozīcijas un paredzot vismaz
10% līdzfinansējumu no pieprasītā Granta apjoma sociālās uzņēmējdarbības, digitālo un radošo industriju, kultūras un
mākslas projektiem, vai vismaz 30% līdzfinansējumu visām citām atbalstāmajām nozarēm;”
 
1.7. Izteikt 5.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.2.2. telpu nomas maksas, kā arī citas ar telpu lietošanu saistītas izmaksas;”
 
1.8. Izteikt punktu 8.4. šādā redakcijā:
“8.4.    Granta izmaksa notiek divās daļās. Pirmajā daļā avansā tiek izmaksāti 70% no Granta summas, bet atlikušie 30%
no Granta summas tiek izmaksāti pēc tam, kad Granta saņēmējs iesniedzis atskaites par visu piešķirto Granta izlietojumu
un vismaz 10% līdzfinansējumu no pieprasītā Granta apjoma sociālās uzņēmējdarbības, digitālo un radošo industriju,
kultūras un mākslas projektiem, vismaz 30% Granta pretendenta līdzfinansējumu visām citām atbalstāmajām nozarēm un
Konkursa rīkotājs tās ir apstiprinājis.”
 

Lēmums Nr. 64 Par grozījumiem p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” budžetā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Nolūkā nodrošināt pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” funkcijas, nodrošināt Muzeja krājuma un ar
to saistītās informācijas saglabāšanu un publiskošanu, nodrošināt regulāru Muzeja izglītojošā darba programmu un
aktivitāšu pieejamību sabiedrībai un dažādu kultūras pasākumu nodrošināšanu, nepieciešams iegādāties lielākas
kravnesības, ekonomiskāka transportlīdzekli dažādu izstāžu materiālu Cēsu Izstāžu namam, Cēsu Vēstures un Mākslas
muzeja krājuma priekšmetu pārvešanai, kā arī materiālu transportēšanai kultūras pasākumu nodrošināšanai.
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un saskaņā ar Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 1
„Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”, pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.03.2017.
atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis,
I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Veikt grozījumus p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 2017.gada pamatbudžetā:
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1.1.Piešķirt p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 5806 EUR (EKK 5200) transportlīdzekļa iegādei.
1.2.Samazināt ekonomiskās klasifikācijas kodā 5200 plānotās izmaksas saimniecības pamatlīdzekļu iegādei par 2500 EUR
un datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas iegādei par 3306 EUR.
2.       Pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodrošināt atbilstošas izmaiņas pašvaldības
aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 2017.gada budžetā.
3.       Cēsu novada pašvaldības finanšu nodaļai nodrošināt atbilstošas izmaiņas Cēsu novada pašvaldības 2017.gada
budžeta kopsavilkumā.
4.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 65 Par Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošo noteikumu
Nr.8 “Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.2
“Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā”
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 14.panta 36.punktu, Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 ,,Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības
iestādei”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.03.2017. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome ar 15
balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-
Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošos noteikumus Nr.8 ,,Grozījumi Cēsu novada domes 2016.gada
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā”” saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2017.gada
9.martā                                                                       
                           Nr.8
 
Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 28. janvāra  saistošajos noteikumos
Nr. 2 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā”
 
 Izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu 
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā”
šādus grozījumus:
1.      Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
,,3. Pašvaldības atbalsts privātajai izglītības iestādei ir:
”3.1. 219.98 euro mēnesī par vienu bērnu no pusotra gada līdz četru gadu vecumam saskaņā ar pašvaldības atbalsta
detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām (1.pielikums);
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3.2. 181.23 euro mēnesī par vienu bērnu, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, saskaņā ar
pašvaldības atbalsta detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām (1.pielikums).”
2.      Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:
    
                                                                            
                                              ,,1.pielikums
Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.2
                                             
Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām

Nosaukums Nr. Pakalpojums EKK
kods

Kopējās
izmaksas
gadā

1.Atalgojums 1.1. Atalgojumi (izņemot pedagogu
atalgojumu, kuru piešķir kā
mērķdotāciju no valsts budžeta)

1100 1 030 022

2. Darba devēja VSAOI 2.1. Darba devēja VOSA maksājumi 1200 285 405
3. Komandējumi un
darba braucieni

3.1. Mācību, darba un dienesta
komandējumi un braucieni
(izņemot, tos, kas finansēti no ES
fondiem)

2100 518

4.Pakalpojumu samaksa   2200 181 251
 4.1. Pasta, telefona un citi sakaru

pakalpojumi
2210 5 283

 4.2. Izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem

2220 125 898

 4.3. Iestādes administratīvie  izdevumi
un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie izdevumi

2230 4576

 4.4. Remontdarbi un  iestāžu
uzturēšanas pakalpojumi (izņemot
ēku, būvju un ceļu kapitālo
remontu)

2240 44 073

 4.5. Informācijas tehnoloģiju
pakalpojumi

2250 1257

 4.6. Īres un nomas maksas 2260 164
5. Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces,
biroja preces un
inventārs, kurus
neuzskaita
pamatkapitāla veidošanā

   
 
2300

 
 
48 445

 5.1. Izdevumi par precēm iestādes
darbības nodrošināšanai

2310 9463

 5.2. Kurināmais un enerģētiskie
materiāli

2320 9696

 5.3. Zāles, ķimikālijas, laboratorijas
preces, medicīniskās ierīces,
medicīniskie instrumenti

2340 949

 5.4. Kārtējā remonta un iestāžu
uzturēšanas materiāli

2350 17 400

 5.5. Valsts un pašvaldību aprūpē un
apgādē esošo personu uzturēšanas
izdevumi (izņemot ēdināšanas
izdevumus (EKK 2363))

2360 2695

 5.6. Mācību līdzekļi un materiāli
(izņemot valsts budžeta dotācijas
mācību līdzekļu iegādei)

2370 8242
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6.Izdevumi periodikas
iegādei

6.1. Izdevumi periodikas iegādei 2400 0

7. pamatlīdzekļu
nolietojums

7.1. Pašvaldības izglītības iestāžu
kopējais pamatlīdzekļu nolietojums,
ko aprēķina, ievērojot pašvaldībām
noteikto ilgtermiņa ieguldījumu
uzskaites kārtību, un ko dala ar
audzēkņu skaitu attiecīgajās
izglītības iestādēs.

 196 618

  KOPĀ izdevumi  1 742 259
  Mērķdotācijas     175 403
  Izglītojamo skaits uz 01.09.2016.  660
  t.sk.        obligātās sagatavošanās

vecumā
 240

  Izmaksas uz vienu izglītojamo 
mēnesī no pusotra līdz četru
gadu vecumam

 219.98

  Izmaksas uz vienu izglītojamo
mēnesī obligātā sagatavošanas
vecumā

 181.23

 
Pielikums
Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošo noteikumu Nr.8 ,,Grozījumi Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Īss Saistošo
noteikumu
projekta satura
izklāsts

Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošie noteikumi
Nr.2 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura
darbojas Cēsu novada teritorijā” nosaka kārtību, kādā Cēsu
novada pašvaldība  nodrošina pirmsskolas izglītības programmas
izmaksu segšanu privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu
novada teritorijā, par bērnu, kurš ir sasniedzis pusotra gada
vecumu un apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā
izglītības iestādē. Pašvaldība sniedz pašvaldības atbalstu, ja
bērns, kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā
teritorijā, apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā
izglītības iestādē, kura darbojas Cēsu novada teritorijā.
Noteikumi noteic pašvaldības atbalsta apmēru, paredz
nosacījumus pašvaldības atbalsta piešķiršanai un izmaksas
kārtību, nosakot:
 - amatpersonas, kuras pieņem lēmumu piešķirt, atteikt vai
pārtraukt pašvaldības atbalstu;
 - pieprasījuma pašvaldības atbalsta saņemšanai iesniegšanas
kārtību un dokumentu pārbaudes kārtību;
- norēķinu ar privāto izglītības iestādi veikšanas kārtību;
 - nosacījumus, kad pašvaldība pārtrauc pašvaldības atbalsta
izmaksas kārtību.
Saistošo noteikumu grozījumi:
1)     noteic pašvaldības atbalsta apmēru privātajām izglītības
iestādēm par vienu bērnu  no pusotra gada līdz četru gadu
vecumam un par bērnu ,   kam nepieciešama obligātā
sagatavošana pamatizglītības ieguvei;
2)     izsaka jaunā redakcijā saistošo noteikumu 1.pielikumā
ietverto pašvaldības atbalsta detalizētu atšifrējumu pa izdevumu
pozīcijām pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai
privātajai izglītības iestādei par vienu izglītojamo mēnesī.
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2. Saistošo
noteikumu
projekta
nepieciešamības
pamatojums

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 709 ,,Noteikumi par
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”
6.punktam pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas iepriekšējā
budžeta gadā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr. 108
„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 186.punktu,
lai izdarītu grozījumus pašvaldību saistošajos noteikumos,
sagatavo pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektu.
 

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

 
Saistošo noteikumu grozījumi palielinās pašvaldības izdevumus.
Izdevumi paredzēti 2017.gada pašvaldības budžetā.

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

 
 
Saistošo noteikumu grozījumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi
neietekmē.

5.  Informācija
par
administratīvajām
procedūrām 

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un
administratīvajām procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu grozījumu
izstrādes procesā nav veiktas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 66 Par Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošo noteikumu
Nr.9 “Grozījumi Cēsu novada domes 31.03.2016.saistošajos noteikumos Nr.8
“Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas
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izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā”
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu Izglītības likuma 14.panta 36.punktu, Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības
iestādei”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.03.2017. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome ar 15
balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-
Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošos noteikumus Nr.9 ,,Grozījumi Cēsu novada domes 2016.gada
31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā”” saskaņā ar pielikumu
 
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2017.gada
9.martā                                                                       
                           Nr.9
 
Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 31.marta  saistošajos noteikumos
Nr. 8 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā”
 
 Izdoti saskaņā ar
,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 
 
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā” šādus
grozījumus:
1.      Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
,,4. Pašvaldības atbalsts privātajai izglītības iestādei ir:
”4.1. 195.16 euro mēnesī par vienu bērnu no pusotra gada līdz četru gadu vecumam saskaņā ar pašvaldības izdevumu
detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām, kas aprēķināts ņemot vērā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
izmaksas iepriekšējā budžeta gadā (1.pielikums);
“4.2. 156.40 euro mēnesī par vienu bērnu, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, saskaņā ar
pašvaldības izdevumu detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām, kas aprēķināts ņemot vērā pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes izmaksas iepriekšējā budžeta gadā (1.pielikums).”
2.      Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:
,,1.pielikums
Cēsu novada domes 31.03.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.8
                                             
Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām

Nosaukums Nr. Pakalpojums EKK
kods

Kopējās
izmaksas
gadā
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1.Atalgojums 1.1. Atalgojumi (izņemot pedagogu
atalgojumu, kuru piešķir kā
mērķdotāciju no valsts budžeta)

1100 1 030 022

2. Darba devēja VSAOI 2.1. Darba devēja VOSA maksājumi 1200 285 405
3. Komandējumi un
darba braucieni

3.1. Mācību, darba un dienesta
komandējumi un braucieni (izņemot,
tos, kas finansēti no ES fondiem)

2100 518

4.Pakalpojumu
samaksa

  2200 181 251

 4.1. Pasta, telefona un citi sakaru
pakalpojumi

2210 5 283

 4.2. Izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem

2220 125 898

 4.3. Iestādes administratīvie  izdevumi un
ar iestādes darbības nodrošināšanu
saistītie izdevumi

2230 4576

 4.4. Remontdarbi un  iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un
ceļu kapitālo remontu)

2240 44 073

 4.5. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 1257
 4.6. Īres un nomas maksas 2260 164
5. Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces,
biroja preces un
inventārs, kurus
neuzskaita
pamatkapitāla
veidošanā

   
 
2300

 
 
48 445

 5.1. Izdevumi par precēm iestādes
darbības nodrošināšanai

2310 9463

 5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 9696
 5.3. Zāles, ķimikālijas, laboratorijas

preces, medicīniskās ierīces,
medicīniskie instrumenti

2340 949

 5.4. Kārtējā remonta un iestāžu
uzturēšanas materiāli

2350 17 400

 5.5. Valsts un pašvaldību aprūpē un
apgādē esošo personu uzturēšanas
izdevumi (izņemot ēdināšanas
izdevumus (EKK 2363))

2360 2695

 5.6. Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot
valsts budžeta dotācijas mācību
līdzekļu iegādei)

2370 8242

6.Izdevumi periodikas
iegādei

6.1. Izdevumi periodikas iegādei 2400 0

  KOPĀ izdevumi  1 545 641
  Mērķdotācijas     175 403
  Izglītojamo skaits uz 01.09.2016.  660
  t.sk.        obligātās sagatavošanās

vecumā
 240

  Izmaksas uz vienu izglītojamo 
mēnesī no pusotra līdz četru
gadu vecumam

 195.16

  Izmaksas uz vienu izglītojamo
mēnesī obligātā sagatavošanas
vecumā

 156.40

 
Pielikums
Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošo noteikumu Nr.9 ,,Grozījumi Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta
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saistošajos noteikumos Nr.8  ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Īss Saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.8 
,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas
Cēsu novada teritorijā” nosaka kārtību, kādā Cēsu novada
pašvaldība  nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu
segšanu (turpmāk - pašvaldības atbalsts) privātajai izglītības
iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā,  par bērnu, kurš ir
sasniedzis pusotra gada vecumu un apgūst pirmsskolas izglītības
programmu privātajā izglītības iestādē. Pašvaldība sniedz
pašvaldības atbalstu, ja bērns, kura dzīvesvieta deklarēta
pašvaldības administratīvajā teritorijā, apgūst pirmsskolas
izglītības programmu privātajā izglītības iestādē, kura darbojas
Cēsu novada teritorijā.
Noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad pašvaldība bērnam,
kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta
deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina
vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā pirmsskolas izglītības
programmā un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu
privātā izglītības iestādē.
Noteikumi noteic pašvaldības atbalsta apmēru, paredz
nosacījumus pašvaldības atbalsta piešķiršanai un izmaksas
kārtību, nosakot:
 -amatpersonas, kuras pieņem lēmumu piešķirt, atteikt vai
pārtraukt pašvaldības atbalstu;
 -pieprasījuma pašvaldības atbalsta saņemšanai iesniegšanas
kārtību un dokumentu pārbaudes kārtību;
-norēķinu ar privāto izglītības iestādi veikšanas kārtību;
 -nosacījumus, kad pašvaldība pārtrauc pašvaldības atbalsta
izmaksas kārtību.
Saistošo noteikumu grozījumi:
3)     noteic pašvaldības  atbalsta apmēru privātajām izglītības
iestādēm par vienu bērnu  no pusotra gada līdz četru gadu
vecumam un par bērnu,   kam nepieciešama obligātā
sagatavošana pamatizglītības ieguvei;
4)     izsaka jaunā redakcijā saistošo noteikumu 1.pielikumā
ietverto pašvaldības atbalsta detalizētu atšifrējumu pa izdevumu
pozīcijām pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai
privātajai izglītības iestādei par vienu izglītojamo mēnesī.
 

2. Saistošo
noteikumu projekta
nepieciešamības
pamatojums

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 709  ,,Noteikumi par
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”
6.punktam pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas iepriekšējā
budžeta gadā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr. 108
„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 186.punktu,
lai izdarītu grozījumus pašvaldību saistošajos noteikumos,
sagatavo pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektu.
 

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

 
Saistošo noteikumu grozījumi palielinās pašvaldības izdevumus.
Izdevumi paredzēti 2017.gada pašvaldības budžetā.
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4.  Informācija par
plānoto Saistošo
noteikumu projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

 
 
Saistošo noteikumu grozījumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi
neietekmē.

5.  Informācija par
administratīvajām
procedūrām 

 
Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un
administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu grozījumu
izstrādes procesā nav veiktas.

 
 
 
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 67 Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras
un Tūrisma centrs”

Ziņo: J.Markovs, Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmumu Nr.294 “Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas
kārtību”, Cēsu novada dome ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis,
J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce,
A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atļaut pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pieņemt ziedojumu no mākslinieka Jēkaba Strazdiņa
māsas dēla Dāga Strazdiņa Cēsu Vēstures un mākslas muzejam J.Strazdiņa mākslas darbu kolekcijas gleznu Johans
Valters “Jaunā maiņa” a.e. nav datēta 1890.gads, vērtība 10 000 EUR (desmit tūkstoši eiro) un dekorāciju skici Ludolfs
Liberts “Dekorāciju skice” nav datēta, vērtība 4000 EUR (četri tūkstoši eiro).
 

Lēmums Nr. 68 Par grozījumiem Līvu pamatskolas budžetā

Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
Likumā „Par pašvaldībām” ir noteikts, ka viena no katras pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju
izglītību, t.sk., pirmsskolas izglītību. Atbilstoši „Izglītības likumam”, pirmsskolas izglītība ir izglītības pakāpe, kurā notiek
bērna personības daudzpusīga veidošana, veselības stiprināšana, sagatavošana pamatizglītības ieguvei.    
 Ņemot vērā to, ka esošajās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs nav tik daudz vietu, lai uzņemtu visus
pirmsskolas vecuma bērnus, plānots Līvu pamatskolā paplašināt telpas pirmsskolas izglītības ieguvei.
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un saskaņā ar Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 1
„Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”, Cēsu novada dome ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs,
M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piešķirt Līvu pamatskolai finansējumu 3739 EUR pirmsskolas izglītības iestādes grupas iekārtošanas Līvu
pamatskolā, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā būvprojekta izstrādei un autoruzraudzības veikšanai (EKK 5200).
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2.      Samazināt iestādes “Cēsu novada pašvaldība” budžetā plānotās izmaksas Lielās Kalēju ielas 5 mūra
atjaunošanai par 3739 EUR (vald.funkc.klasif.k. 04.900, EKK 5200).
3.      Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt atbilstošas izmaiņas iestāžu budžeta tāmēs un Cēsu
novada pašvaldības 2017.gada budžeta kopsavilkumā.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 

Lēmums Nr. 69 Par projekta pieteikuma  „Dabas taka Latvijai” iesniegšanu un
līdzfinansējuma nodrošināšanu

Ziņo biedrības “Latvijas Zinātnes centru apvienība” pārstāvji
Pamatojoties uz valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” un Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk –
LVAF) padomes 2017.gada 18. janvāra izsludināto projektu vadlīniju „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Nacionālas
nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”, kā arī ņemot vērā Cēsu
novada pašvaldības Attīstības programmas Rīcību un Investīciju plāna rīcības virziena 3.2. “Paaugstināt novada pievilcību
un sekmēt tā dabas vērtību saglabāšanu” uzdevuma 3.2.3. “Sekmēt dabas teritoriju saglabāšanu un attīstību”, saskaņā
Cēsu novada pašvaldības Attīstības komisijas 07.03.2017. atzinumu (prot. Nr. 10), Cēsu novada dome ar 15 balsīm – par
(I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.  Attīstības nodaļai līdz š.g. 17.martam iesniegt Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātā projektu konkursa
aktivitātei „Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”
projektu “Dabas taka Latvijai”, tā kopējām projekta izmaksām nepārsniedzot 45 000 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši eiro),
no kurām pašvaldības līdzfinansējums 11 250 EUR (vienpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit eiro), un LVAF finansējums
projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 33 750 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro).
2. Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu nodaļā projekta ieviešanas (ieņēmumu) un
izdevumu tāmi.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā biedrībai “Latvijas Zinātnes centru asociācija” nodrošināt projekta ieviešanu.
3. Projektu realizēt no 2017. gada maija līdz 2018.gada aprīlim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
Ilustratīvs pielikums – vides taka
 
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 70 Par projekta pieteikuma „Videi draudzīgākā Cēsu iela”
iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Ziņo: I.Ādamsone, vides un projektu speciāliste
Pamatojoties uz valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” un Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk –
LVAF) padomes 2017.gada 18. janvāra izsludināto projektu vadlīniju „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un
aizsardzība” aktivitāti “Vietējās vides iniciatīvas”, kā arī ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības Attīstības programmas
Rīcību un Investīciju plāna rīcības virziena 3.2. “Paaugstināt novada pievilcību un sekmēt tā dabas vērtību saglabāšanu”
uzdevuma 3.2.3. “Sekmēt dabas teritoriju saglabāšanu un attīstību”, saskaņā  Cēsu novada pašvaldības Attīstības
komisijas 07.03.2017. atzinumu (prot. Nr. 10), Cēsu novada dome ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis,
A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/VidesTaka.png
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1.  Attīstības nodaļai līdz š.g. 24.martam iesniegt Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātā projektu konkursa
aktivitātei “Vietējās vides iniciatīvas” projektu “Videi draudzīgākā iela Cēsīs”, tā kopējām projekta izmaksām
nepārsniedzot 10 000 EUR (desmit tūkstoši eiro) apmērā, no kurām pašvaldības līdzfinansējums 25% (divdesmit pieci
procenti).
2. Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu nodaļā projekta ieviešanas (ieņēmumu) un
izdevumu tāmi.
3. Projektu realizēt no 2017. gada maija līdz 2018.gada aprīlim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 

Lēmums Nr. 71 Par Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam
aktualizētās sadaļas “Investīciju plāns” apstiprināšanu

Ziņo: I.Ādamsone, Attīstības nodaļas projektu un vides speciāliste
 
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”, informatīvo ziņojumu “Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem Eiropas
Savienības fondos 2014.-2020.gadam”, LR Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumu Nr. 614. “Reģionālās
attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtības” 20. punktu, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija sniedz atzinumu par Cēsu novada attīstības programmas 2013-2019. gadam investīciju
plānā iekļautajām projektu idejām 3.3.1. un 5.6.2. specifisko atbalsta mērķu ietvaros.  Pamatojoties uz  2017.gada
25.janvāra Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijas  vēstuli  Nr.1-13/557 “Par izmaiņu saskaņošanu
investīciju plānā iekļautajā projekta idejā 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros un atzinums par projektu idejām
5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros”, ir aktualizēts Cēsu novada pašvaldības Attīstības programmas III daļas 4.
pielikums “Cēsu novada pašvaldības integrētās teritorijas investīciju (ITI) projektu idejas”, Cēsu novada dome ar 15 balsīm
– par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova,
M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizāciju, saskaņā ar
pielikumu.
2.      Publicēt paziņojumu par aktualizēto Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam, investīciju plānu
pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
3.      Nodrošināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizācijas publisku
pieejamību.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
 
 
Pielikums

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/Attistibas_programma_investiciju_plans_ITI_uz_14.03.2017%20(003).pdf
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