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Lēmums Nr. 144 Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov., sastāvā
esošas ēkas ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3205 003 sakārtošanu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 4201 005 3205, Rīgas ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov., nostiprināts Cēsu rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā, Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 120, īpašnieks XX. Uz zemes gabala atrodas viena
pamatceltne – dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3205 001 un trīs palīgceltnes – šķūnis, ar kadastra
apzīmējumu 4201 005 3205 002, saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3205 003 un šķūnis ar kadastra
apzīmējumu 4201 005 3205 004.
Cēsu novada būvinspektors U.Dančauskis 04.03.2016. vizuāli apsekoja nekustamo īpašumu Rīgas ielā 41, Cēsīs, konkrēti –
saimniecības ēku ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3205 003, turpmāk - Ēka, un sastādīja Atzinumu par būves
pārbaudi Nr. BIS/BV-19.9-2016-838(013-16), turpmāk - Atzinums. Vizuālās apsekošanas laikā tika konstatēts, ka Ēkas
rietumu sienas daļa ir zaudējusi nestspēju un sagāzusies, salaužot nožogojumu. Caur bojāto nožogojumu bīstamā
teritorija ir atvērta jebkurai personai. Būvgruži daļēji atrodas uz blakus zemes vienības (kadastra apzīmējums 4201 005
3206) un bojā īpašumu. Vizuāli apsekojot būves atliekas (kadastra apzīmējums 4201 005 3205 003) konstatēts, ka šī būve
ir īpaši bīstama. Pagraba velvju paliekas var sabrukt jebkurā brīdī. Ēkas dienvidu fasādei ir vairākas caurejošas plaisas un
tā ir zaudējusi savu vertikalitāti. Pastāv reāla iespēja, ka arī šī siena sabruks. Sabrūkot siena rada nopietnu apdraudējumu
gājējiem un transporta līdzekļiem, kuri pārvietojas pa Vaļņu ielu.
Atzinumā būvinspektors uzlika par pienākumu XX atjaunot un sakārtot teritorijas norobežojumu
un aizvākt sienas gāšanās rezultātā radušos būvgružus no blakus teritorijas līdz 25.03.2016., kā arī līdz 16.04.2016.
iesniegt Cēsu novada būvvaldē tehnisko dokumentāciju Ēkas konservācijai vai nojaukšanai, un veikt Ēkas
konservāciju vai nojaukšanu līdz 16.05.2016.
XX tika uzaicināts uz 17.03.2016. Cēsu novada būvvaldes sēdi, kurā paskaidroja, ka ir vēlēšanās sakārtot īpašumu, taču
līdz šim nav izdevies piesaistīt finanšu līdzekļus. XX tika informēts par būvinspektora atzinumā norādītajiem veicamajiem
darbiem īpašuma sakārtošanai un to termiņiem. Atzinumu XX saņēma 17.03.2016. būvvaldes sēdē, personiski
parakstoties.
Būvinspektors apsekoja īpašumu, lai pārbaudītu Atzinumā noteikto darbu izpildi. Par apsekojumu 28.04.2016. tika
sastādīts Atzinums par būves pārbaudi Nr. BIS/BV-19.9-2016-1785(28-16). Apsekošanas laikā tika konstatēts, ka būvgruži
aizvākti no blakus esošā nekustamā īpašuma un teritorijas norobežojums ir atjaunots, taču pašvaldībā nav saņemta
pieprasītā dokumentācija par Ēkas nojaukšanu vai konservāciju.
25.06.2009. Ēka ir cietusi ugunsgrēkā, to apstiprina VUGD Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas 25.06.2009. akts
Nr.22/10.3-r-106 par ugunsgrēku.
Cēsu novada dome 11.03.2010. pieņēma lēmumu Nr.149 “Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 41, Cēsīs, Cēsu novadā
piespiedu sakārtošanu”, kurā īpašniekam uzlika par pienākumu norobežot nekustamā īpašuma teritoriju līdz 25.03.2010.
un iesniegt pašvaldībā trīs palīgceltņu Rīgas ielā 41, Cēsīs ar būves kadastra Nr. 42010053205002, 42010053205003 un
42010053205004 demontāžas vai ēku konservācijas būvprojektu ne vēlāk kā līdz 2010.gada 11.aprīlim un demontēt vai
veikt palīgceltņu konservāciju līdz 2010.gada 11.jūnijam. Tā kā dzīvojamai ēkai Rīgas ielā 41, Cēsīs, būves kadastra Nr.
42010053205001, daļēji demontēta ārsiena iesniegt dzīvojamās ēkas konservācijas būvprojektu ne vēlāk kā līdz
2010.gada 11.aprīlim un veikt dzīvojamās ēkas konservāciju līdz 2010.gada 11.jūnijam. Teritoriju XX nenorobežoja, to veica
Cēsu novada pašvaldība, noslēdzot 19.05.2010. Uzņēmuma līgumu ar SIA “ND38”. Ar 22.04.2010. domes lēmumu Nr. 265
“Grozījumi Cēsu novada domes 2010.gada 11.marta lēmumā Nr.149“Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 41, Cēsīs, Cēsu
novadā piespiedu sakārtošanu”” tika pagarināts projektu iesniegšanas termiņš līdz 12.07.2010. un realizācijas termiņš
līdz 13.09.2010. Palīgēku nojaukšanas vai konservācijas projekti, kā arī dzīvojamās mājas konservācijas projekts joprojām
pašvaldībā nav iesniegti.
Cēsu novada pašvaldības izveidotā Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas
komisija, turpmāk - Komisija, 11.06.2014. apsekoja nekustamo īpašumu Rīgas ielā 41, Cēsīs par ko sastādīja Atzinumu Nr.15,
kurā konstatēts, ka Ēkai daļēji saglabājušās fasādes sienas pret Vaļņu ielu un nekustamo īpašumu Rīgas ielā 43, Cēsīs,
Cēsu novadā. Pagalma daļā sienas nobrukušas. Vienstāva piebūvei pret Vaļņu ielu sienas nosvērušās no vertikālās ass.
Tajās novērojamas vertikālas caurejošas plaisas un mūrējuma izdrupumi. Novērojami reāli sienu fragmentu nobrukšanas
draudi. …Ēkai jumta konstrukcijas un iesegums nav saglabājušies, lietus ūdens novadīšanas sistēma nav
saglabājusies…. saglabājušās logu ailas nav aizpildītas. Vienstāva piebūvei logu ailas nav aizpildītas.
Komisija 03.12.2014. pieņēma lēmumu Nr.31 “Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 41, Cēsīs, sakārtošanu”, kurā uzdeva XX
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sakārtot nekustamo īpašumu, t.sk. novērst tajā esošo būvju bīstamību. Īpašnieks Komisijas lēmumā noteiktos darbus
termiņā nebija veicis, līdz ar to Komisija 11.03.2015. pieņēma lēmumu Nr. 7 ,,Par būvju ar kadastra apzīmējumiem 4201
005 3205 001, 4201 005 3205 003 un 4201 005 3205 004 Rīgas ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov., atzīšanu par cilvēku
drošību apdraudošu un vidi degradējošu būvi”, saskaņā ar kuru būve ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3205 003 Rīgas
ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov., atzīta par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu būvi. Saskaņā ar likuma ,,Par
nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4 daļā noteikto, nosaka, ka Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā… Komisijas lēmumu XX likumā
noteiktajā kārtībā un termiņā nav apstrīdējis, kas norāda uz to, ka īpašnieks piekrīt un apzinās, kā īpašumā esošās ēkas ir
bīstamas, tās atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, ir vidi degradējošas un bojā pilsētas ainavu.
Novada domes sēdē piedalās uzaicinātais nekustamā īpašuma īpašnieks, kurš paskaidroja, ka ir gatavs sakārtot īpašumu,
bet ir problēmas ar finansējumu un ar iespējamiem nepieciešamajiem saskaņojumiem ar blakus esošo zemes gabalu
īpašniekiem.
Administratīvā procesa likuma, turpmāk – APL, 66.panta pirmajā daļā noteikts, ka „Apsverot administratīvā akta
izdošanas vai tā satura lietderību (65.pants), iestāde lemj:
1) par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku (leģitīmu) mērķi;
2) par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai;
3) par administratīvā akta vajadzību, tas ir, par to, vai šo mērķi nav iespējams sasniegt ar līdzekļiem, kuri mazāk ierobežo
administratīvā procesa dalībnieku tiesības vai tiesiskās intereses;
4) par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot privātpersonas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu un
ņemot vērā, ka privātpersonas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.’’
Savukārt APL 65.panta pirmajā daļā noteikts, ka Ja piemērojamā tiesību normā noteikts, ka izdodams konkrēta satura
administratīvais akts (obligātais administratīvai akts), iestāde izdod šādu administratīvu aktu.
Cēsu novada dome, veicot administratīvā akta izdošanas lietderības apsvērumus, konstatē:
1. Cēsu novada dome, realizē savu autonomo funkciju, kas noteikta likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 14.punktā … nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības tiesiskumu;
2. Būvniecības likuma, turpmāk – BL 7.panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldība pieņem lēmumus par turpmāko
rīcību ar tās teritorijā esošām būvēm, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas vai nonākušas tādā stāvoklī, ka to lietošana ir
bīstama vai tās bojā ainavu. Ēkai pašreiz ir saglabājušās tikai tās ārsienas, kas zaudējušas savu nestspēju un, neveicot
pasākumus to nostiprināšanai, ar laiku nobruks. Tai nav jumta ieseguma, starpstāvu pārsegumu, logu ailas ir bez
aizpildījuma. Ēkas dienvidu pusē (piebūve) ārsiena zaudējusi vertikalitāti uz Vaļņu ielas pusi, tai ir vertikālas plaisas,
ārsienas daļa jebkurā mirklī var nobrukt. Tā kā bīstamā Ēkas ārsienas daļa atrodas apmēram 3 līdz 4 m attālumā no
Vaļņu ielas, tad nobrukšanas rezultātā sienas daļas var izgāzties uz Vaļņu ielas. Ņemot vērā to, ka Vaļņu iela ir pilsētas
maģistrālā iela, pa to notiek intensīva transporta kustība, kā arī gājēju kustība, tiek radīts apdraudējums sabiedrības
drošībai - cilvēku dzīvībai, veselībai un mantai. Ēkas degradējošais un bīstamais stāvoklis nav novērsts ilgstoši.
3. BL 21.panta devītā daļa nosaka, ka Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī,
ka ir bīstama vai bojā ainavu, šīs būves īpašniekam atbilstoši pašvaldības lēmumam tā jāsakārto vai jānojauc. Šā lēmuma
izpildi nodrošina Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Savukārt BL 21.panta desmitā daļa nosaka, to, ka ja
ēka ir kļuvusi bīstama, lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur lēmuma darbību. Ēkai nav konstruktīvā satura,
tai ir deformētas, ar būtiskām novirzēm no vertikalitātes mūra sienas, kas ārējo faktoru ietekmē (piem. mitruma
piesātinājums vai transporta kustības izraisītas vibrācijas) var nogrūt. Ēka kopumā ir kļuvusi par graustu, tā ir bīstama
sabiedrībai un ilgstoši degradē pilsētvidi. Ja Ēkas īpašnieks neizpilda prasību par Ēkas savešanu kārtībā vai Ēkas
daļas nojaukšanu tādā apjomā, lai neradītu bīstamību, tad atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500
“Vispārīgie būvnoteikumi” 163.punktam, pašvaldība lēmuma izpildi nodrošina APL noteiktajā kārtībā.
4. Civillikuma 1084.panta pirmā daļa nosaka, ka „katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību,
jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem”.
Minētā panta trešā daļa paredz, ka gadījumos, „ja būves īpašnieks vai valdītājs pretēji attiecīgās varas pieprasījumam
nenovērš draudošās briesmas, tad attiecīgai iestādei, raugoties pēc apstākļiem, būve jāsaved kārtībā vai arī pavisam
jānojauc uz īpašnieka rēķina”.
5. Satversmes 105.pants nosaka, ka „ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji
sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu”. Ēkas Rīgas ielā 41, Cēsīs, tehniskais
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stāvoklis apdraud sabiedrisko drošību, bet tās izskats ilgstoši degradē pilsētvidi. Saskaņā ar iepriekšminētajām normām,
pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu, kas ierobežo īpašuma tiesības.
6. Sabiedrības ieguvums, kas izpaužas kā personu drošības, dzīvības, veselību un mantas apdraudējuma
novēršana, ir daudz ievērojamāks nekā privātpersonas – nekustamā īpašuma Rīgas ielā 41, Cēsīs, īpašnieka – tiesību
aizskārums. Minēto mērķi nav iespējams sasniegt ar līdzekļiem, kuri mazāk ierobežo privātpersonas tiesības vai tiesiskās
intereses, jo līdz šim XX nav pildījis Būvniecības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Civillikuma 1084.panta pirmo un trešo daļu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14. punktu, Administratīvā
procesa likuma 66.pantu, 65.panta pirmo daļu, 360.panta otrās daļas 2.punktu, Būvniecības likuma 7.panta otro daļu,
21.panta devīto daļu, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 159.1., 163.punktu, un
Cēsu novada būvvaldes 28.04.2016. lēmumu Nr. BIS/BV-5.9-2016-2 (13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm –
par (I.Timermanis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs,
A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Noteikt par pienākumu nekustamā īpašuma Rīgas ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov., īpašniekam veikt šādas darbības
palīgceltnes ar būves kadastra apzīmējumu Nr. 4201 005 3205 003 bīstamības novēršanai un sakārtošanai:
1.1. līdz 2016.gada 18.maijam uzstādīt pagaidu nožogojumu (piemēram, celtniecības žogu) ap teritoriju, kurā ēkas
sagrūšanas gadījumā visticamāk nonāktu ēkas daļas, t.i., gar zemes gabala Rīgas ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov., robežu ar Vaļņu
ielu, ietverot ietvi un ielas braucamo daļu 1 m platumā, nodrošinot uz ielas braucamās daļas esošā žoga redzamību;
norobežojuma veidu saskaņot ar Cēsu novada būvvaldi (t.29249517) un pirms uzstādīšanas informēt par to Cēsu novada
pašvaldības Komunālo nodaļu (t.64127538; 29480828);
1.2. līdz 2016.gada 16.jūnijam iesniegt Cēsu novada būvvaldē pārbūves (daļējas nojaukšanas un atlikušo daļu
konservācijas) vai nojaukšanas dokumentāciju (saskaņotu ar Valsts kultūras pieminekļu inspekciju, ar pievienotu
tehniskās apsekošanas atzinumu, ja tāds nepieciešams);
1.3. līdz 2016.gada 30.jūnijam veikt būvdarbus saskaņā ar akceptēto dokumentāciju līdz bīstamības novēršanas stadijai.
2. Noteikt, ka lēmums ir izpildāms ar tā spēkā stāšanās brīdi, un pieteikuma iesniegšana Administratīvajā tiesā
neaptur tā darbību.
3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 361.pantam brīdināt XX – ja ar lēmumu uzliktais pienākums netiks
izpildīts labprātīgi lēmumā noteiktajā termiņā, t.i., līdz 2016.gada 18.maijam pagaidu nožogojuma uzstādīšanu, līdz
2016.gada 16.jūnijam būvniecības dokumentācijas izstrādāšanu un līdz 2016.gada 30.jūnijam – bīstamības novēršanu,
Cēsu novada pašvaldība no nākamās dienas, kad beigsies lēmumā noteiktais lēmuma labprātīgas izpildes termiņš
attiecīgo pienākumu izpildei, veiks lēmuma piespiedu izpildi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, piemērojot
Administratīvā procesa likuma 369.pantā paredzēto – aizvietotājizpildi.
4. Noteikt, ja lēmuma 1.punktā minētajos termiņos paredzētās darbības nav veiktas:
4.1. uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunālajai nodaļai organizēt pagaidu nožogojuma uzstādīšanu;
4.2. uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt ēkas tehnisko apsekošanu un tās
slēdzienam atbilstošas būvniecības dokumentācijas izstrādi apjomā, kāds nepieciešams, lai novērstu bīstamību un
apdraudējumu cilvēku drošībai, un būvdarbus, finansējot no Cēsu novada pašvaldības līdzekļiem.
5. Noteikt par pienākumu XX samaksāt izlietotos pašvaldības finanšu līdzekļus par nekustamā īpašuma Rīgas
ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov., sakārtošanu, ja pašvaldība veikusi un finansējusi piespiedu sakārtošanas darbus atbilstoši
lēmuma 4.punktam.
6. Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju atbilstoši Administratīvā procesa likuma 358.-374.pantam
piemērot piespiedu izpildes līdzekļus, tajā skaitā izdod izpildrīkojumu, kā arī izdot citus nepieciešamos dokumentus
administratīvā akta piespiedu izpildei, ja nekustamā īpašuma Rīgas ielā 41, Cēsīs īpašnieks labprātīgi neizpilda lēmuma
1.punktu.
7.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc
juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta otro
daļu, ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā
dienā pēc tā nodošanas pastā.

Lēmums Nr. 145 Par iesnieguma izskatīšanu
Ziņo: I.Sietiņsone, pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona – pēc
deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiska persona – pēc juridiskās adreses) mēneša laikā
no lēmuma paziņošanas dienas.

Lēmums Nr. 146 Grozījumi Cēsu novada domes 15.05.2014. lēmumā Nr. 215 “Par
pašvaldības autoceļu rekonstrukcijas un izbūves prioritāšu saraksta
apstiprināšanu Cēsu pilsētā”
Ziņo: J.Belasovs, Komunālās nodaļas vadītājs
Ielu, laukumu un autoceļu esamība un to tehniskais stāvoklis ir viens no noteicošajiem faktoriem iedzīvotāju mobilitātes,
nodarbinātības un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai. Tikpat svarīgi faktori ielu, laukumu un autoceļu jaunbūves,
pārbūves un atjaunošanas darbu veikšanai ir to atbilstība pašvaldības attīstības programmas prioritātēm, teritorijas
plānojumam, valsts, reģiona, novada un pilsētas nozīmes objektu - izglītības, sociālās, veselības, sporta un
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju funkciju infrastruktūras objektu attīstībai, ar ražošanas teritoriju un ar tūrismu (t. sk.
valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7426 “Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs”) saistītas infrastruktūras
attīstībai, sadarbības projektu ar pierobežas novadiem attīstībai un satiksmes drošības uzlabojumu projektu attīstībai.
Pamatojoties uz pašvaldības ielu, laukumu un autoceļu apsekošanas rezultātiem, to tehniskā stāvokļa un ekonomiskās
nepieciešamības izvērtējumu, un atbilstību iepriekš minētajām prioritātēm ir sastādīts pašvaldības ielu, laukumu un
autoceļu jaunbūves, pārbūves un atjaunošanas prioritāšu saraksts.
Pamatojoties uz “Cēsu novada integrētās attīstības programma 2013.-2019.” Rīcības plāna uzdevumiem
U1.1.1. “Veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras pilnveidošana”, U 2.2.3. “Sporta infrastruktūras izveide pie izglītības
iestādēm”, U 3.1.1. “Veicināt dzīvojamā fonda attīstību atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām”, U 3.1.3. “Uzlabot teritorijas
sasniedzamību, autoceļu, ielu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru visā novada teritorijā”, U 3.2.1.
“Veidot modernu, vizuāli pievilcīgu, ēru pilsētvidi” un Investīciju plānu. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 27. punktu, Ceļu satiksmes likuma 6. panta pirmās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 09.03.2010.
noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes
kontrole”, 05.06.2014. LR KM VKPAI rakstu Nr. 11-03/1353 “Par Cēsu vecpilsētas ielu iesegumiem”, Cēsu novada domes
03.09.2009. saistošiem noteikumiem Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”, ievērojot Cēsu novada pašvaldības
Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 16.03.2016. (prot. Nr. 10) atzinumu un Cēsu novada domes
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 17.03.2016. atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11
balsīm – par (I.Timermanis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs,
U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Grozīt pašvaldības ielu, laukumu un autoceļu jaunbūves, pārbūves un atjaunošanas prioritāšu sarakstu Cēsu
novadā saskaņā ar pielikumu.
2. Svītrot no Cēsu novada domes 15.05.2014. lēmuma Nr. 215 3. punktu.
3.
Ielu, laukumu un autoceļu jaunbūves, pārbūves un atjaunošanas darbu izpildi, pēc finanšu līdzekļu
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piešķiršanas, organizēt Cēsu novada pašvaldības Komunālai nodaļai.
4. Cēsu novada domei ir tiesības grozīt un papildināt pašvaldības ielu, laukumu un autoceļu jaunbūves, pārbūves
un atjaunošanas prioritāšu sarakstu Cēsu novadā, ja ir pieejams Eiropas savienības, valsts vai cits finanšu instrumentu
līdzfinansējums investīciju projektu realizācijai vai tas nepieciešams saistībā ar atbalstāmo funkciju objektu attīstību.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājam.
Prioritāšu saraksts pielikumā

Lēmums Nr. 147 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” (prot.Nr.11; 22.p.), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Timermanis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis,
J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
Atļaut pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pieņemt ziedojumu no nodibinājuma Thure und Dr.
Andrea von Wahl Stiftung 5000.00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi) Cēsu vēstures un Mākslas muzeja izstādes
“Vidzemes bruņniecība un Latvija” kataloga izdošanai.

Lēmums Nr. 148 Par projekta pieteikuma „Skatuves aprīkojuma iegāde Vaives
tautas namam ” iesniegšanu biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” un LR
Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās
lauksaimniecības pārvaldē Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr. 590
”Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" un Cēsu novada pašvaldības attīstības programmas 2013-2019
gadiem , Rīcības virzienu Nr. 1.3. “Veicināt sociāli atbildīgas sabiedrības veidošanos” , uzdevumu nr. 1.3.2. “Nodrošināt
iedzīvotāju partnerības iniciatīvu un kopienu attīstību, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 28.04.2016. atzinumu (prot.Nr.6) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.05.2016. atzinumu (prot.Nr.6),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Timermanis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.SuijaMarkova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Iesniegt biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” un LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestā LEADER
projekta pieteikumu „Skatuves aprīkojuma iegāde Vaives tautas namam” par kopējo summu EUR 27500.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt priekšfinansējumu EUR 25000 un līdzfinansējumu 10% EUR
2500 apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem 2016.gadā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 149 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas sniegto maksas
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, atbilstoši ar Cēsu novada
domes 2015.gada 8.oktobra lēmumu Nr. 239 apstiprināto noteikumu Nr.38 „Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldības
iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos
izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus” 20.2.punktam, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 05.05.2016. (prot.nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Timermanis,
A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce,
A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 13.12.2014. lēmumu Nr.462 „Grozījumi Cēsu novada domes
13.12.2012. lēmumā Nr.587 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu”” un Cēsu
novada domes 13.12.2012. lēmumu Nr.587 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu
apstiprināšanu””.
2. Apstiprināt Cēsu Profesionālās vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
3. Izglītojamiem par viesnīcas pakalpojumiem tiek noteikta maksa - 10.00 EUR mēnesī, pārējie izdevumi tiek segti no
izglītības iestādes budžeta līdzekļiem.
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Profesionālās vidusskolas direktorei.
Pielikums
Cēsu Profesionālā vidusskola
sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Cena ar
PVN
(euro)

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids*

Mērvienība

Cena bez
PVN (euro)

PVN
(euro)*

1.
1.1
1.1.1

Kancelejas pakalpojumi
Arhīva pakalpojumi
arhīva izziņa

1 gab.

9.38

9.38

1.2.1

1 gab.

4.35

1.2.

izglītības dokumenta
dublikāta sagatavošana
Printēšana

Nav PVN
maksātājs
Nav PVN
maksātājs

1.2.1.

A4 melnbalts

1 lapas puse

0.07

Nav PVN
maksātājs

0.07

1.3.

Kopēšana

1.3.1.

A4 melnbalts

1 lapas puse

0.07

Nav PVN
maksātājs

0.07

2.

Dienesta viesnīca

2.1.

Viesnīcas pakalpojumi
izglītojamiem
Viesnīcas (naktsmītnes)
izīrēšanas pakalpojumi
Viesnīcas pakalpojumi
darbiniekiem
Izstrādājumu
izgatavošana
Skaidu brikešu
ražošana

viena vieta
mēnesī
viena vieta
diennaktī
viena vieta
mēnesī
1 gab.

10.00

Nav PVN
maksātājs
Nav PVN
maksātājs
Nav PVN
maksātājs
Nav PVN
maksātājs
Nav PVN
maksātājs

10.00

2.2.
2.3.
3.
4.
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1 iepakojums
(27kg)

2.87
62.75
saskaņā ar
kalkulāciju
3.78

4.35

2.87
62.75

3.78

Lēmums Nr. 150 Par Cēsu novada domes 2016.gada 10.maija saistošo noteikumu
Nr.14 „Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas
kārtību un apmēru” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.¹ panta pirmās daļas 3.punkta c
apakšpunktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 28.aprīļa atzinumam
(protokols Nr. 4) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 05.maija atzinumam (protokols Nr. 6), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Timermanis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova,
M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2016.gada 10.maija saistošos noteikumus Nr. 14 “Par vienreizēja dzīvojamās telpas
atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru” saskaņā ar pielikumu.

Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2016.gada
10.maijā
Nr.14
Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas
pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
26.¹ panta pirmās daļas 3. punkta c apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka personas, kam Cēsu novadā ir tiesības saņemt vienreizēju
dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu (turpmāk – atbrīvošanas pabalsts), atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību
un apmēru.
2. Atbrīvošanas pabalstu ir tiesības saņemt personām, kuras atbrīvo pašvaldības dzīvojamo telpu Saules ielā 23, Cēsīs,
Cēsu novadā, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.4 pantā paredzētajā gadījumā.
3. Personas tiesības saņemt atbrīvošanas pabalstu nosaka likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un
noteikumi.
4. Atbrīvošanas pabalstu piešķir un izmaksā Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais
dienests). Lēmumu par atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālā dienesta Dzīvokļu komisija.
II. Reģistrācijas kārtība atbrīvošanas pabalsta saņemšanai
5. Persona, ar kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, īres līgums, un kura vēlas saņemt
atbrīvošanas pabalstu, iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu. Ja persona iesniegumu iesniedz personīgi, tā uzrāda
personu apliecinošu dokumentu. Iesniegumam jāpievieno:
5.1. notariāli apstiprināta vienošanās starp īrnieku, viņa pilngadīgajiem ģimenes locekļiem un citām attiecīgajā dzīvojamā
telpā dzīvesvietu deklarējušām pilngadību sasniegušām personām, kurā noteikts atbrīvošanas pabalsta saņēmējs;
5.2. īrnieka un viņa ģimenes locekļu rakstveida apliecinājums, ka viņu lietošanā, valdījumā vai īpašumā nav citas
dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas.
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6. Personu (mājsaimniecību), kas vēlas saņemt atbrīvošanas pabalstu, iesniegumi tiek reģistrēti saņemšanas secībā.
III. Atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs
7. Sociālais dienests atbrīvošanas pabalstu piešķir apstiprinātā budžeta ietvaros.
8. Atbrīvošanas pabalstu piešķir noteikumu 2. punktā minētajām personām, ar kurām noslēgts īres līgums par attiecīgo
dzīvojamo telpu.
9. Atbrīvošanas pabalsta apmērs ir 2000,00 euro (divi tūkstoši euro) mājsaimniecībai kurā ir tikai pieaugušas personas
un 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti euro) mājsaimniecībai (ģimenei), kurā ir nepilngadīgi bērni, un bērnu dzīvesvieta
deklarēta atbrīvojamā dzīvojamā telpā.
10. Persona, kura saņēmusi atbrīvošanas pabalstu, zaudē tiesības saņemt likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 3. panta 1. un 2. punktā paredzēto palīdzību.
11.Viena mēneša laikā no Dzīvokļu komisijas lēmuma pieņemšanas dienas Sociālais dienests pārskaita uz personas
norādīto kontu finanšu līdzekļus Dzīvokļa komisijas lēmumā par atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu norādītajā apmērā.
IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
12.Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada domē.
13.Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Pielikums
Cēsu novada domes 2016.gada 10.maija saistošo noteikumu Nr. 14 „Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas
pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru” projekta
paskaidrojuma raksts
Pašreizējās
situācijas
raksturojums
Saistošo
noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta
būtība
Īss Saistošo
noteikumu
projekta satura
izklāsts
Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
pašvaldības
budžetu
Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
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Šobrīd Cēsu novada pašvaldībā nav saistošo noteikumu, kas reglamentē
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.1 pantā paredzētā
vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un
apmēru (Saistošie noteikumi).
Saistošo noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi, lai nodrošinātu dzīvojamo
telpu īrnieku izvietošanu no ēkas Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, kapitālā
remonta veikšanai, pārbūvējot kopmītņu tipa istabiņas par vienistabas
dzīvokļiem.

Saistošo noteikumu projektā noteikts personu loks, kārtība un apmērs
vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanai.

Pakalpojumu ﬁnansēšana tiks nodrošināta, paredzot ﬁnansējumu Cēsu
novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžetā, paredzēto
budžeta līdzekļu ietvaros.

Nav

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām
Normatīvie akti,
saskaņā ar
kuriem Saistošie
noteikumi
sagatavoti
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā ar
Saistošo
noteikumu
projektu

Nav

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.¹ panta pirmās daļas
3. punkta c apakšpunkts.

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

Lēmums Nr. 151 Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Lēmums Nr. 152 Par projekta pieteikuma „ Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas
ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 26.01.2016. noteikumiem Nr.69 „Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto
projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana- zema enerģijas patēriņa ēkas “ nolikums”,
ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas
05.05.2016. atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Timermanis, A.Melbārdis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt un atbalsta gadījumā realizēt saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 26. janvāra noteikumu Nr.69
„Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
– zema enerģijas patēriņa ēkas” nolikums” prasībām Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem līdzfinansēto Cēsu
novada pašvaldības sagatavoto projekta iesniegumu „Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema
enerģijas patēriņa ēku Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” ar kopējām projekta izmaksām 1 241765,30 EUR (viens
miljons divi simti četrdesmit viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit pieci eiro, 30 centi) apmērā, no kurām
1 205623,92 EUR (viens miljons divi simti pieci tūkstoši seši simti divdesmit trīs eiro, 92 centi) ir projekta attiecināmās
izmaksas un 36 141,38 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši viens simts četrdesmit viens eiro, 38 centi) ir projekta neattiecināmās
izmaksas. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma apjoms ir 951 237,27 EUR (deviņi simti piecdesmit
viens tūkstotis, divi simti trīsdesmit septiņi eiro, 27centi ).
2. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt 2017.gada budžetā līdzfinansējumu
254386,65 EUR no projekta attiecināmajām izmaksām, finansējumu neattiecināmo izmaksu segšanai un
priekšfinansējumu projekta aktivitāšu īstenošanai.
3. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
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4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 153 Par Cēsu novada domes 2016.gada 10.maija saistošo noteikumu
Nr.15 „Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2016.saistošajos noteikumos Nr.1 „ Par
Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 05.05.2016. atzinumu (protokols Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par
(I.Timermanis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs,
A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2016.gada 10.maija saistošos noteikumus Nr.15 „ Grozījumi Cēsu novada
28.01.2016.saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.

Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Cēsīs
2016.gada
10.maijā
Nr.15
Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2016.saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Cēsu novada pašvaldības 2016.gada
budžetu”
Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “
Izdarīt Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2016.gada
budžetu” šādus grozījumus:
Izteikt 1.,2.,3.,4. un 5.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam ieņēmumos 20 159 355 euro
apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2016 .gadam izdevumos 22 132 095 euro
apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadam ieņēmumos 562 000 euro un izdevumos 798
005 euro apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.
4. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.4.
12. no 13

5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem.”
Budžeta grozījumi
Saistības

Lēmums Nr. 154 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga 05.05.2016. iesniegumu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Darba samaksas noteikumu (apstiprināti ar
Cēsu novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumu nr. 11) 3.3.punktu, ņemot vērā un Cēsu novada 18.07.2013.
saistošo noteikumu Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10
balsīm – par (I.Timermanis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis,
I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, (J.Rozenbergs nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
1. Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu 1 (vienu)
nedēļu no 06.06.-12.06.2016.
2. Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga atvaļinājuma laikā Cēsu novada domes priekšsēdētāja
pienākumus veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks M.Malcenieks.
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