
1. no 12

11.08.2016 Domes sēdes lēmumu saraksts



2. no 12

Satura rādītājs

Lēmums Nr. 215 Par nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., un Vaļņu ielā 23,
Cēsīs, Cēsu nov.,  piespiedu sakārtošanu 3 .................................................................................... 
Lēmums Nr. 216 Par Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pievienošanu Cēsu
internātpamatskolai - rehabilitācijas centram 7 ............................................................................ 
Lēmums Nr. 217 Par dienesta viesnīcas pakalpojumu Cēsu novada vispārizglītojošo
izglītības iestāžu audzēkņiem 8 ........................................................................................................ 
Lēmums Nr. 218 Par grozījumiem Cēsu novada domes  21.07.2016. lēmumā Nr.207 “Par
naudas balvu piešķiršanu Cēsu novada izglītības iestāžu 8. un 11. klases izglītojamajiem”

9 .............................................................................................................................................................. 
Lēmums Nr. 219 Par projektu “Don’t stress – do the EVS! “(Nestreso -  dari brīvprātīgo
darbu) 10 ............................................................................................................................................... 
Lēmums Nr. 220 Par projekta pieteikuma  „Rīgas ielas posma rekonstrukcija
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā,” iesniegšanu un līdzfinansējuma
nodrošināšanu 10 ................................................................................................................................. 
Lēmums Nr. 221 Par projekta pieteikuma  „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā
I kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu 11 ......................................................... 
Lēmums Nr. 222 Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetā 11 ....................... 
Lēmums Nr. 223 Par daudzfunkcionālā  centra „Vidzemes  mūzikas un kultūras  centrs”
 darbības stratēģijas 2014-2024 gadiem aktualizāciju 12 ............................................................ 



3. no 12

Lēmums Nr. 215 Par nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., un Vaļņu
ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov.,  piespiedu sakārtošanu

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
XX (turpmāk – Īpašniece), pieder īpašumu kopums Vaļņu ielā, Cēsīs - bijusī Cēsu pienotavas ražotne -, kura šobrīd ir sliktā
tehniskajā un vizuālajā stāvoklī, apdraud cilvēku drošību un degradē pilsētvidi.
Nekustamais īpašums, sastāvošs no zemes gabala  ar platību 3796 m2,Vaļņu ielā 21, Cēsīs, nostiprināts Cēsu rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1217, kadastra Nr. 4201 005 3317.
Nekustamais īpašums, sastāvošs no zemes gabala  ar platību 1781 m2,Vaļņu ielā 23, Cēsīs, nostiprināts Cēsu rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 196, kadastra Nr. 4201 005 3316.
Ēku (būvju) nekustamais īpašums Vaļņu ielā 21, Cēsīs, nostiprināts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 791, kadastra Nr. 4201 505 0002. Ēku (būvju) īpašums sastāv no astoņām ēkām -
  ēka ar  kadastra apzīmējumu 4201 005 3317 001 (pienotava), palīgēka ar  kadastra apzīmējumu 4201 005 3317 002
(šķūnis-noliktava), palīgēka ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3317 003 (darbnīca), palīgēka ar  kadastra apzīmējumu
4201 005 3317 005 (saimniecības ēka), palīgēka ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3317 006 (caurlaides ēka),  palīgēka
ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3317 007 (palīgēka), palīgēka ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3317 008 (garāža),
palīgēka ar  kadastra apzīmējumu 4201 005 3317 009 (degvielas noliktava). Ēku nosaukumi iekavās norādīti saskaņā ar
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem.
Nekustamais īpašums Vaļņu ielā 21 un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, daļēji ietilpst valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa
“Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7426) teritorijā, daļēji tā aizsardzības zonā. Pamatēka, saskaņā
ar Cēsu novada teritorijas plānojumu, ir vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts.
 
Cēsu novada būvvaldes rīcībā ir 2012.gada jūnijā izstrādāts  “Tehniskās apsekošanas atzinums ēku kompleksam Vaļņu
ielā 21-23, Cēsīs, Cēsu novadā”, pasūtītājs Cēsu  novada pašvaldība,  izstrādātājs SIA “Būvprojekts” , būvkomersanta reģ.
Nr. 3195-R, būvspeciāliste M.Šmite, sert. Nr. 20-4215. Tehniskās apsekošanas atzinumā par  pienotavas ēku ar kadastra
apzīmējumu 4201 005 3317 001 (turpmāk – Ēka), ir teikts „Pēdējos gados tā nav ekspluatēta, tai nav veikti regulāri
renovācijas darbi, kā  arī īpašnieks pieļāvis tās izdemolēšanu. Līdz ar to atsevišķas ēkas daļas nonākušas avārijas stāvoklī
– iebrukuši pārsegumi, jumta daļa, sabrukušas kāpnes, izlauzti logi, visur redzamas vandalisma sekas, bijuši  lokāli
ugunsgrēki. Brīva iekļūšanas un uzturēšanās iespēja  ēkā ir bīstama cilvēkiem. Teritorija tiek pārvērsta par atkritumu
izgāztuvi… Šādu ēku atrašanās pilsētas vēsturiskā centrā apdraud apkārtējo iedzīvotāju drošību un degradē  vidi ”.
Tehniskās apsekošanas atzinuma daļā „Secinājumi un ieteikumi” ir  noteikts, ka Visas apsekotās ēkas atrodas kritiskā
stāvoklī. Neatliekami nepieciešams veikt: 1.Par ļoti kritisko stāvokli informēt īpašnieku; 2.Teritorija jānožogo, lai ēkās un
teritorijā neiekļūtu nepiederošas personas. 3.Centrālās ēkas jumta rekonstrukciju, lai paglābtu ēku no tālākās bojāšanās,
vēsturiskā apjoma un detaļu iznīcināšanas. 4.Palīgēku nojaukšanu. 
Cēsu novada dome 12.07.2012. pieņēma lēmumu Nr.316 “Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 21 un Vaļņu ielā 23, Cēsīs,
piespiedu sakārtošanu”, turpmāk – Lēmums,  kurā īpašniecei XX  uzlika par pienākumu nekavējoties norobežot bīstamo
teritoriju,  iesniegt pašvaldībā rīcības plānu, kurā aprakstīti pasākumi (norādot konkrētus termiņus) īpašuma
sakārtošanai, iesniegt pašvaldībā  Ēkas  pagaidu jumta ieseguma ieklāšanas tehniskos risinājumus,  ar izpildes termiņu
ne vēlāk kā līdz 14.08.2012., kā arī veikt Ēkai  logu vērtņu iestiklošanu fasādē pret Vaļņu ielu, pārējās fasādēs aizklāt ar
noturīgu materiālu vairogiem bojātos logu un durvju blokus, ieklāt pagaidu jumta iesegumu  ne vēlāk kā līdz 01.11.2012. 
Cēsu novada pašvaldība norādītajos termiņos nesaņēma no XX  Lēmumā norādīto  informāciju, kā arī  īpašniece netika
veikusi darbus, kas bija norādīti Lēmumā. 
            Pamatojoties uz  Lēmuma 2.punktu Ja lēmuma 1.1.punktā minētajos termiņos paredzētās darbības nav
uzsāktas un/vai nav veiktas, uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunālai  nodaļai organizēt 1.1.punktā noteiktās darbības
nepieciešamajā apjomā, lai pilnībā novērstu sabiedriskās drošības apdraudējumu, piespiedu sakārtošanas darbus -
finansējot no Cēsu novada pašvaldības līdzekļiem.  Cēsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa veica teritorijas
norobežojuma izbūvi saskaņā ar Cēsu novada būvvaldē 11.10.2012., šifrs S, Nr.97, saskaņoto projektu “Teritorijas
norobežojums Vaļņu ielā 21/23, Cēsīs, Cēsu novadā”. Projekta dokumentācijas pasūtīja un darbus veica  Cēsu novada
pašvaldība. 
Īpašniece izlietotos līdzekļu atmaksājusi. No Īpašnieces arī piedzīta piespiedu nauda par domes lēmuma nepildīšanu.
 
Cēsu novada pašvaldības izveidotā Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas
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komisija, turpmāk – Komisija, 11.06.2014.   apsekoja nekustamo īpašumu, Vaļņu ielā 21 un Vaļņu ielā 23, Cēsīs. Par
apsekojumu tika  sastādīts Atzinums Nr.15, kurā tika  konstatēts katras ēkas  stāvoklis, bet konkrēti - Ēkai fasāde pret
Vaļņu ielu un pagalmā vizuāli stabila. Ēkas ārsienā,   trīsstāvu daļā, caurejoša plaisa. Ēkai telpisko noturību var noteikt
veicot tehnisko apsekojumu. Ēkai lietus ūdens noteku sistēma bojāta, atsevišķās vietās tās nav, jumta konstrukcijas un
starpstāvu pārsegums iegruvis. Ēkas fasādē pret Vaļņu ielu logu ailas daļēji aizpildītas, pagalma daļā logu un  durvju
ailas bez aizpildījuma. 
Komisija 27.08.2014. pieņēma lēmumu Nr.23 “Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 21 un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā
sakārtošanu”, kurā   uzdeva XX pilnībā norobežot īpašumu, aktualizēt būvvaldē 17.09.2007. akceptēto būvprojektu
“Ražošanas ēkas  daļas un septiņu palīgēku nojaukšana Vaļņu ielā 21 un Vaļņu ielā 23, Cēsīs”  un veikt Ēkas
konservācijas darbus  līdz 30.10.2014.  Īpašniece Komisijas lēmumā noteiktos darbus termiņā nebija veikusi, līdz ar to 
Komisija 12.11.2014. pieņēma lēmumu Nr. 28 “Par būvju Vaļņu ielā 21 un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, atzīšanu par
cilvēku drošību apdraudošām, sagruvušām, vidi degradējošam būvēm ”, kas 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…  
Uzlikto paaugstināto nodokļa likmi  XX likumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav apstrīdējusi, kas norāda uz to, ka
īpašniece piekrīt un apzinās, kā īpašumā esošās ēkas ir bīstamas, tās atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, ir vidi degradējošas
un bojā pilsētas ainavu.
 
Saskaņā ar Būvniecības likuma 21.panta sesto daļu, būvinspektors, kontrolējot ekspluatācijā pieņemtas būves drošumu,
veic vispārīgu vizuālo apskati, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos bojājumus un sagatavo atzinumu. Apskates rezultāti
var būt par pamatu būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu detalizētai tehniskajai izpētei.
Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors U.Dančauskis   18.03.2016. apsekoja nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 21 un Vaļņu
ielā 23, Cēsīs,  un sastādīja Atzinumu par būves pārbaudi Nr. BIS/BV-19.9-2016-895(16-16), turpmāk – Atzinums Nr.1.
Atzinumā Nr.1 tika konstatēts, ka:
1. pamatceltnei (rūpnieciskās ražošanas ēka ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3317 001) – turpmāk – Ēka - galvenajā 
fasādes daļā pret Vaļņu ielu logu bloki un durvis pirmā stāva līmenī aizdarīti ar plāksnēm. Logu bloki otrā stāva līmenī ar 
daļēji izsistu stiklojumu. Pārējās fasādēs apmēram 70% logu un durvju  bloku izlauzti. Ēkas  jumta konstrukcija daļēji
iegruvusi. Pagraba pārseguma sijas stipri korodējušas un ķieģeļu velve, kas uz tām stiprināta, vietām bojāta. Kopumā
pagraba pārsegums ir sliktā stāvoklī. Pirmā stāva  pārsegumam ir demontēti vairāki nesošie elementi. Atlikušās sijas ir
stipri izliekušās  un var zaudēt nestspēju jebkurā mirklī. Pirmā stāva pārsegumam sabrūkot var iegāzties otrā stāva 
pārsegums, kas savukārt izraisīs neprognozējamu spiedienu uz ēkas fasādēm. No šādu spēku  iedarbības ēkas fasāde
var sabrukt apdraudot gājēju un transporta līdzekļus, kuri pārvietojas pa Vaļņu ielas posmu iepretī nekustamajam
īpašumam;    
 2. palīgēka ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3317 002 ir nodegusi. Dabā konstatējami pamati un apdegušas koka
konstrukciju paliekas;
3. palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3317 003 daļai no apjoma demontēts jumta segums, pārsegums ir stipri
bojāts un iegāzies. Atlikušajai ēkas daļai ir saglabājušās viļņotās azbestcementa jumta loksnes. Nesošās jumta
konstrukcijas stipri bojātas un atsevišķos posmos zaudējušas nestspēju, ārsienu  norobežojošās konstrukcijas daļēji
demontētas;
4. palīgēkai ar kadastra apzīmējumu  4201 005 3317 005 – saglabājies viļņoto azbestcementa lokšņu jumts. Nesošās
konstrukcijas stipri bojātas un atsevišķos posmos zaudējušas nestspēju. Ēkas ārsienu norobežojošas konstrukcijas daļēji
demontētas;
 5. palīgēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3317 007 jumta konstrukcija un segums sliktā tehniskā stāvoklī. Durvju
bloki demontēti;
6. palīgēka ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3317 008 atrodas apmierinošā  tehniskā stāvoklī. Vārti, logu bloki ir
aizvērti. Jumta segums apmierinošs. Ēkā iekļūt nevar;
7. nekustamā īpašuma bīstamā teritorija nav pilnībā nožogota. Teritorija ir daļēji aizaugusi ar krūmiem, piegružota ar
sadzīves atkritumiem un bīstamajiem atkritumiem (viļņotajām azbestcementa jumta loksnēm).
Būvniecības likuma 21.panta septītajā daļā noteikts, ka  būvju ekspluatācijas uzraudzības ietvaros, ņemot vērā atzinumā
konstatēto, būvvalde var pieņemt šādus lēmumus:
1) uzdot veikt būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti;
2) uzdot novērst konstatēto bīstamību, informējot par to pašvaldību.
Atzinumā būvinspektors uzlika par pienākumu XX norobežot teritoriju, lai tajā nevar iekļūt nepiederošas personas un
izvietot brīdinājuma zīmes pie Vaļņu ielas fasādes  līdz 11.04.2016., kā arī līdz 22.04.2016. iesniegt  būvvaldē Ēkas
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tehnisko apsekojumu un līdz 27.04.2016. iesniegt Ēkas konservācijas vai nojaukšanas dokumentāciju. Atzinums XX tika
nosūtīts 29.03.2016.  ierakstītā vēstulē  Nr.4/1272 uz deklarēto adresi  XX.
            Lai  pārbaudītu Atzinumā noteikto darbu  izpildi, Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors
U.Dančauskis   14.07.2016. apsekoja nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 21 un Vaļņu ielā 23, Cēsīs  un sastādīja Atzinumu
par būves pārbaudi Nr. BIS/BV-19.9-2016-4316 (62-16), turpmāk – Atzinums Nr.2. Atzinumā Nr.2 konstatēts, ka Atzinumā
Nr.1 noteiktie darbi nav veikti, t.i. teritorija nav norobežota, tajā var iekļūt nepiederošas personas, brīdinājuma  zīmes uz
pamatceltnes fasādes nav izvietotas, pašvaldībā nav iesniegta izskatīšanai  attiecīga dokumentācija  Ēkas nojaukšanai
vai konservācijai un  Ēkas nojaukšana vai konservācija nav veikta. Atzinumam pievienotas Ēkas, palīgēku un teritorijas
foto fiksācijas. Tajās redzams, ka Ēka  nonākusi tādā stāvoklī, ka jebkurā brīdī var sagrūt.
Ēka šobrīd netiek ekspluatēta, līdz ar to nerada bīstamību tās lietotājiem. Nekustamā īpašuma teritorija nav pilnībā pa
perimetru norobežota, tajā var iekļūt nepiederošas personas. Ēkas jumta konstrukcijas jau vairākus gadus  daļēji
iegruvušas,  tā rezultātā  nokrišņu ūdeņi nonāk uz Ēkas stabilitāti nodrošinošām nesošajām konstrukcijām. Mitrumam 
iekļūstot Ēkas nesošajās konstrukcijās, tās pakāpeniski bojājas, līdz ar to pasliktinās to nestspēja un noturība.   Ēkas
fasādēs  logu un durvju bloki  lielākā daļa  izlauzti, pagraba pārseguma sijas ir stipri bojātas, pirmā stāva pārsegumam
ir demontēti vairāki nesošie elementi, sijas stipri ieliekušās un jebkurā  var zaudēt nestspēju un iebrukt.  Iebrūkot pirmā
stāva pārsegumam, var iebrukt arī otrā stāva pārsegums, kas savukārt izraisīs spiedienu uz Ēkas ārsienām. No šādu spēku
iedarbības, kā arī  ārējo faktoru  ietekmē (piemēram, mitruma piesātinājums vai transporta kustības izraisītas
vibrācijas)   Ēkas ārsienas var nogrūt. Tā kā Ēka atrodas  apmēram 7m attālumā no ēkas ar kadastra apzīmējumu 4201
005 3318 001 Vaļņu ielā 19, Cēsīs, un apmēram  12m  attālumā no Vaļņu ielas ietves un brauktuves, tad nobrukšanas
rezultātā sienas daļas var uzgāzties minētajai ēkai  vai izgāzties uz Vaļņu ielas. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka
Vaļņu iela ir pilsētas maģistrālā iela, pa kuru notiek intensīva transporta un gājēju kustība, tiek radīts apdraudējums
sabiedrības drošībai – cilvēku dzīvībai, veselībai un mantai. Pārējās īpašumā esošās palīgēkas atrodas sliktā tehniskā
stāvoklī un ir sakārtojamas vai nojaucamas.
 
Līdz šim brīdim  pašvaldība no  nekustamā īpašuma īpašnieces nav saņēmusi nekādu  informāciju par īpašuma
sakārtošanu.
XX  tika uzaicināta  uz 14.07.2016. Cēsu novada būvvaldes sēdi (uzaicinājums reģistrēts ar Nr. 4/2922, nosūtīts
ierakstītā vēstulē 04.07.2016.). XX uz būvvaldes sēdi nezināmu iemeslu dēļ neieradās, jautājums tika izskatīts bez
Īpašnieces klātbūtnes. Cēsu novada būvvalde pieņēma lēmumu Nr. BIS/BV-5.8-2016-1 (21) “Par būvju atzīšanu par
bīstamām un vidi degradējošām”, ar kuru noteikts, ka ēkas ar kadastra apzīmējumiem  4201 005 3317 001,  4201 005
3317 003 un 4201 005 3317 005 Vaļņu ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., neatbilst  būtiskām būvei izvirzāmām prasībām attiecībā
uz mehānisko stiprību un stabilitāti un ir atzīstamas par bīstamām būvēm, bet ēku ar kadastra apzīmējumiem 4201 005
3317 002, 4201 005 3317, 4201 005 3317 007, 4201 005 3317 008 fasāžu un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis 
neatbilst  pilsētvides  prasībām un tās ir atzīstamas par vidi degradējošām būvēm, kā arī dotas rekomendācijas īpašuma
sakārtošanas darbiem un termiņiem, kuri īpašniekam kļūst saistoši pēc atbilstoša domes lēmuma pieņemšanas.
 
Uzaicinātā nekustamā īpašuma īpašniece XX (uzaicinājums reģistrēts ar Nr.4/3261, nosūtīts ierakstītā vēstulē 28.07.2016.)
novada domes sēdē nepiedalās, neinformējot par neierašanās iemeslu.
 
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;

file:///D:/Temp/NaisView/ns261.htm#p65#p65
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2.      Būvniecības likuma, turpmāk – BL 7.panta otrā 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 ārsienas ir vizuāli labā stāvoklī, jumta konstrukcijas ir daļēji iebrukušas. Līdz ar to Ēkas
nesošās konstrukcijas ir pakļautas ārējo nokrišņu iedarbībai un pakāpeniski  tās bojā. Ēkas fasādei pret Vaļņu ielu 1.stāva
līmenī ir aizpildītas, 2.stāva līmenī daļēji aizpildītas, taču pārējās Ēkas fasādēs  logu un durvju  ailu  aizpildījums
praktiski ir zudis. Ēkas pagraba pārseguma sijas stipri korodējušas, tās  atrodas sliktā tehniskā stāvoklī. Pirmā stāva
pārsegumam ir demontēti vairāki nesošo elementi, līdz ar to  atlikušas konstrukcijas stipri izliekušās, kas var zaudēt
nestspēju jebkurā mirklī un iebrukt. Iebrūkot  pirmā stāva pārsegumam var iebrukt otrā stāva pārsegums, kas savukārt
var izraisīt  ārsienu sabrukšanu.   Ēka  atrodas pie  Vaļņu ielas,  ārsienu nobrukšanas rezultātā būvgruži var 
izgāzties uz Vaļņu ielas. Ņemot vērā to, ka  Vaļņu iela ir pilsētas maģistrālā iela, pa kuru notiek intensīva transporta un
gājēju kustība, tiek radīts apdraudējums sabiedrības drošībai – cilvēku dzīvībai, veselībai un mantai. Īpašumā esošā 
pamatēka  atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā, tās izskats
ar demontētiem logu un durvju blokiem, daļēji sabrukušo jumtu, bojā ainavu Cēsu pilsētā. 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 jumta nesošās
konstrukcijas ir sabrukušas, tāpat pagrabstāva nesošās konstrukcijas ir  stipri korodējušas, pirmā stāva pārseguma
atlikušās nesošās konstrukcijas stipri deformētas, 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 īpašniece  neizpilda prasību par Ēkas savešanu kārtībā 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 tehniskais stāvoklis apdraud
sabiedrisko drošību, bet tās izskats ilgstoši degradē pilsētvidi. Saskaņā ar iepriekšminētajām normām pašvaldība ir tiesīga
pieņemt  lēmumu, kas ierobežo īpašuma tiesības.
6.      Nekustamā īpašuma tiešā tuvumā atrodas vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Šo māju  iedzīvotājiem 
ir  radīta nelabvēlīga apkārtējā vide, pastāv risks viņu īpašuma un  mantas drošībai. Teritorija norobežota daļēji,
bīstamās ēkas nav norobežotas, pamatceltnē  un palīgēkās var iekļūt nepiederošas personas. Par to, ka īpašums netiek
pienācīgi uzturēts liecina arī saaugušie krūmāji un netīrība teritorijā.
7.      Cēsu pilsētas būvvaldē 17.09.2007.  ir akceptēts būvprojekts (šifrs S, Nr.101) „Ražošanas ēkas daļas un septiņu
palīgēku nojaukšana Vaļņu ielā 21 un 23, Cēsīs”, kas nav realizēts. Saskaņā ar iepriekš aprakstīto īpašumā esošās
palīgēku  tehnisko un vizuālo stāvokli un akceptēto projektu, tās ir nojaucamas.
8.      Sabiedrības ieguvums, kas izpaužas kā personu drošības, dzīvības, veselību un mantas apdraudējuma
novēršana, ir daudz ievērojamāks nekā privātpersonas – nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 21 un Vaļņu ielā 23, Cēsīs,
īpašnieces tiesību aizskārums. Minēto mērķi nav iespējams sasniegt ar līdzekļiem, kuri mazāk ierobežo privātpersonas
tiesības vai tiesiskās intereses, jo līdz šim  XX nav pildījusi  Būvniecības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos
pienākumus. 
 
          Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Civillikuma 1084.panta pirmo un trešo  daļu,  Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14. punktu, Administratīvā
procesa likuma 66.pantu, 65.panta pirmo daļu, 360.panta otrās daļas 2.punktu, Būvniecības likuma 7.panta otro daļu,
21.panta devīto  daļu,  Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 159.1.,163.punktu, Cēsu
novada būvvaldes 14.07.2016. lēmumu Nr.BIS/BV-5.8-2016-1 (21), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par
(I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis,
U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
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1.      Uzdot nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 21 un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov.,  īpašniecei   XX veikt šādas
darbības:
1.1.   nekavējoši norobežot nekustamā īpašuma  teritoriju pilnā apjomā posmos, kur esošais norobežojums ir zudis, 
nosakot termiņu ne vēlāk kā līdz  2016.gada 30.septembrim;
1.2.   līdz 2016.gada 14.oktobrim iesniegt Cēsu novada pašvaldībā (Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.) visu ēku īpašumā
Vaļņu ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., ietilpstošo ēku tehniskās apsekošanas atzinumus;
1.3.   līdz 2016.gada 28.oktobrim iesniegt Cēsu novada pašvaldībā (Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.) būvniecības
dokumentāciju ēku ar kadastra apzīmējumiem 4201 005 3317 001, 4201 005 3317 003 un 4201 005 3317 005 Vaļņu ielā 21,
Cēsīs, Cēsu nov.,   bīstamības novēršanai  (nojaukšanai, konservācijai vai pārbūvei);
1.4.   līdz 2016.gada 30.novembrim saskaņā ar akceptēto dokumentāciju veikt būvdarbus līdz bīstamības novēršanas
stadijai;
1.5.   sakārtot īpašuma teritoriju (likvidēt krūmāju apaugumu, izvest uzkrājušos sadzīves atkritumus un būvgružus) līdz
2016.gada 30.septembrim.
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 noteiktajos termiņos, t.i. līdz 2016.gada 30.septembrim teritorija nav pilnībā norobežota, līdz
2016.gada 14.oktobrim Cēsu novada pašvaldībā nav iesniegts ēku tehniskās apsekošanas atzinums, līdz 2016.gada
28.oktobrim Cēsu novada pašvaldībā nav iesniegta būvniecības ieceres dokumentācija ēku bīstamības novēršanai vai līdz
2016.gada 30.novembrim saskaņā ar akceptēto dokumentāciju veikti būvdarbi līdz bīstamības novēršanas stadijai, 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.punkta minētajos termiņos paredzētās darbības nav veiktas:
4.1.   Uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunālajai nodaļai organizēt teritorijas norobežojuma izbūvi vietās, kur tas
iztrūkst;
4.2.   Uzdot   Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam organizēt ēkas ar kadastra apzīmējumu 4201 005
3317 001  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  nekustamo īpašumu Vaļņu
ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov., sakārtošanu, ja pašvaldība veikusi un finansējusi piespiedu
sakārtošanas darbus atbilstoši lēmuma 4.punktam.
6.      Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju  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  Vaļņu ielā 21/23, Cēsīs,
īpašniece labprātīgi neizpilda lēmuma 1.un 2.punktu.
7.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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 un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka
administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
 

Lēmums Nr. 216 Par Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
pievienošanu Cēsu internātpamatskolai - rehabilitācijas centram

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Cēsu novada pašvaldībā darbojas divas speciālās izglītības iestādes – pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” un Cēsu
internātpamatskola – rehabilitācijas centrs. Veicot izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, apvienojot izglītības iestādes ar
līdzīgām funkcijām, ir iespējams nodrošināt izglītības programmu pēctecību, uzlabot Cēsu novada iedzīvotāju iespējas
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 agrīnai speciālo vajadzību diagnostikai pirmsskolas vecuma bērniem,  pilnveidot konsultatīvo darbu ar izglītojamiem ar
speciālajām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī racionālāk izmantot materiāltehnisko bāzi mācību
procesa un medicīniskās korekcijas nodrošināšanai, un sekmēt visu veidu resursu efektīvāku izmantošanu. Izglītības
iestāžu apvienošanas rezultātā, ievērojot Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” un Cēsu internātpamatskolas -
rehabilitācijas centrs darbības specifiku, varētu notikt straujāka izglītības procesa un medicīniskās korekcijas
mijiedarbības attīstība, kopīgi izmantojot esošo izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu un 30.pantu, Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 1.punktu un 23.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās
daļas 8.punktu un 23.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 28.07.2016.atzinumam
(prot. Nr.10), Finanšu komitejas 04.08.2016. atzinumam (prot. Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm –
par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis,
U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.                  Cēsu pirmsskolas izglītības iestādi “Pīlādzītis” pievienot Cēsu internātpamatskolai-
rehabilitācijas centrs, kā rezultātā Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” beidz pastāvēt.
2.                  Noteikt, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā 31.12.2016.
3.                  Noteikt, ka Cēsu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs būs Cēsu pirmsskolas izglītības
iestādes “Pīlādzītis”, lietvedības un arhīva, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, t. sk.,
izglītības programmu, un izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja.
4.                  Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiks samaksāti
no pašvaldības budžeta  finanšu līdzekļiem.
5.                  Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vad. L.Kokina) organizēt šī lēmumu
saskaņošanu ar Izglītības un zinātnes ministriju.
6.                  Uzdot Cēsu internātpamatskola- rehabilitācijas centra direktoram Z.Ozolam un Cēsu
pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” direktorei A.Pāžei :
6.1.informēt izglītības iestādes darbiniekus, darbinieku pārstāvjus, izglītojamos un izglītojamo vecākus par izglītības
iestāžu reorganizāciju;
6.2.sagatavot un iesniegt apstiprināšanai ar reorganizāciju saistītos lēmumus.
7.                  Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes
ministrijas.
8.                  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu  novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 217 Par dienesta viesnīcas pakalpojumu Cēsu novada
vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Cēsu novada pašvaldība kā vienu no saviem mērķiem ir izvirzījusi visaptverošas un inovatīvas izglītības sistēmas izveidi
novadā, kas ietver gan izglītības programmu piedāvājuma pilnveidi, gan infrastruktūras attīstību. Cēsu novada attīstības
programmas 2013.–2019. gadam Investīciju plāna prioritātē Mūžizglītība, veselība, sociālā drošība definēta vidējā termiņa
prioritāte - skolēnu un studentu dienesta viesnīcas izveide 150 vietām.
No 01.09.2014. – 30.06.2016. Cēsu novada pašvaldības ēkā Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā (turpmāk – ēka) bija
izvietota dienesta viesnīca, kuru izmantoja Cēsu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņi, kuru dzīvesvieta
deklarēta ārpus  Cēsu novada teritorijas.
Ministru kabineta noteikumu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”” (turpmāk – noteikumi ) ietvaros Cēsu novada pašvaldība plānojusi no
01.09.2016. – 28.02.2017. renovēt ēku un pēc renovācijas ēkā paplašināt  dienesta viesnīcu  Cēsu novada domes
dibināto izglītības iestāžu audzēkņiem (turpmāk – audzēkņi). Renovācijas laikā ēkā nebūs pieejams dienesta viesnīcas
pakalpojums (turpmāk – pakalpojums ) .
Lai nodrošinātu audzēkņus ar pakalpojumu Cēsu novada pašvaldība 27.06.2016. izsludināja iepirkumu “Dienesta viesnīcas
pakalpojums Cēsu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņiem” (Nr. CNP/2016/56). Iepirkuma komisija
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izvērtējot saņemto piedāvājumu 21.07.2016. pieņēma lēmumu par konkursa uzvarētāju atzīt Valsts SIA “SERTIFIKĀCIJAS
UN TESTĒŠANAS CENTRS”, reģ. Nr. 40003025542, juridiskā adrese: Dārza iela 12, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV
– 4126 (turpmāk – SIA). SIA piedāvātā cena par vienu gultas vietu diennaktī ir divi euro bez PVN un sabiedriskā
transporta izmaksas diennaktī - 1.40 euro (bez PVN). Veicot tirgus izpēti par iespēju nodrošināt transporta pakalpojumu
maršrutā Priekuļi – Cēsis – Priekuļi 45 audzēkņiem, kuri varēs izmantot dienesta viesnīcas pakalpojumu Dārza ielā 12,
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  konstatēts, ka pašvaldībai finansiāli izdevīgāk minētajiem audzēkņiem iegādāties
mēnešbiļetes maršrutā Priekuļi – Cēsis – Priekuļi, kas vienam audzēknim mēnesī izmaksā 20 EUR (divdesmit euro).
          Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
21. panta pirmās daļas 14. punkta (g) apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
28.07.2016. atzinumu (protokols Nr. 10) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.08.2016. atzinumu (protokols Nr.10),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, M.Malcenieks,
I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noteikt maksu par vienu gultas vietu (ar gultas veļu):
1.1. EUR 30.00 (trīsdesmit euro) vienam audzēknim par katru pilnu mēnesi (t.sk.PVN), kad atbilstoši noslēgtajam līgumam
izmantots dienesta viesnīcas pakalpojums Dārza ielā 12, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;
1.2. EUR 1.00 (viens euro t.sk.PVN) par katru nepilna mēneša dienu, kad atbilstoši noslēgtajam līgumam izmantots
dienesta viesnīcas pakalpojums.
2.      Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldība apmaksā izdevumu starpību starp dienesta viesnīcas uzturēšanas
iepirkumā noteiktajiem izdevumiem un lēmuma 1.punktā noteikto maksu par gultas vietu.
3.      Iegādāties mēnešbiļetes maršrutā Priekuļi – Cēsis – Priekuļi no 01.09.2016. – 28.02.2017.audzēkņiem, kuri
atbilstoši noslēgtajiem līgumiem izmanto dienesta viesnīcas pakalpojumu.

Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.1.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.2.

 
 

Lēmums Nr. 218 Par grozījumiem Cēsu novada domes  21.07.2016. lēmumā
Nr.207 “Par naudas balvu piešķiršanu Cēsu novada izglītības iestāžu 8. un 11.
klases izglītojamajiem”

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
          Pamatojoties uz Cēsu novada domes 31.10.2013. sēdes lēmumu  Nr. 458 (prot. Nr.19)  „Par naudas balvām
Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem” un izvērtējot izglītības iestāžu izteiktos priekšlikumus par
naudas balvas piešķiršanu 8. klases  izglītojamajiem, kuriem gada vidējais vērtējums mācību priekšmetos vismaz 8 balles,
un 11. klases izglītojamajiem, kuriem gada vidējais vērtējums vismaz 9 balles ( Cēsu 1. pamatskolas iesniegums, reģistrēts
Cēsu novada pašvaldībā 15.06.2016. Nr. 2292, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 21.06.2016. iesniegums Nr.
1-18/20, reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 21.06.2016. Nr. 6/2358), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 07.07.2016. atzinumam (prot.nr.9) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.07.2016. atzinumam
(prot. Nr.9) un 04.08.2016. atzinumam (prot.nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Timermanis,
L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs,
A.Bimbirulis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt  Cēsu novada domes  21.07.2016. lēmumā Nr.207 “Par naudas balvu piešķiršanu Cēsu novada izglītības
iestāžu 8. un 11. klases izglītojamajiem šādus grozījumus:
1.1.Izteikt punktu 1.2. šādā redakcijā “Anetei Kalniņai, Cēsu 1.pamatskola;
1.2.Izteikt punktu 1.24. šādā redakcijā  “Karīnai Kesenfeldai, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.3.Izteikt punktu 2.4. šādā redakcijā  “Laurai Vitenburgai, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija”.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī
lēmuma izpildi.
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Lēmums Nr. 219 Par projektu “Don’t stress – do the EVS! “(Nestreso -  dari
brīvprātīgo darbu)

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk – aģentūra) izsludinātajā programmu konkursā ir atbalstīts
Cēsu Bērnu un jauniešu centra (turpmāk – centrs) iesniegtais projekts “Don’t stress – do the EVS! “(Nestreso dari
brīvprātīgo darbu) (turpmāk – projekts), kura ietvaros plānota divu brīvprātīgo jauniešu no Gruzijas iesaiste  centra un
Cēsu Jauniešu domes plānotajās aktivitātēs laika posmā no 01.09.2016. – 31.12.2017.,  palīdzot realizēt jaunatnes politiku
pašvaldībā, kas  uzlabotu jauniešu – personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem – dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas,
darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Kopējās projekta izmaksas 16 324
euro, kas tiek finansētas no aģentūras.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta 3.daļu , ievērojot Izglītības
attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020., Cēsu novada integrētās attīstības programmu 2013. – 2019.gadam un Cēsu
novada Jaunatnes politikas stratēģija 2012. - 2017.gadam, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
28.07.2016.atzinumu  (prot. Nr. 10) un Cēsu novada domes  Finanšu komitejas 04.08.2016. atzinumu (prot. Nr.10 ), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, M.Malcenieks, I.Suija-
Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Atbalstīt centra dalību projektā  par summu 16324 (sešpadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit četri) euro.1.
Noteikt Cēsu novada jaunatnes lietu speciālisti Ivetu Jermolajevu  kā projekta atbildīgo personu.2.
Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai 2016.gada budžeta grozījumu projektā iekļaut  13059, 20 euro3.
(trīspadsmit tūkstoši piecdesmit deviņi euro 20 centi)  projekta īstenošanai  un paredzēt 2017. gada budžetā
priekšfinansējumu 3264,80 euro (trīs tūkstoši divi simti sešdesmit četri euro 84 centi)  apmērā no projekta
kopīgām izmaksām.
Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.4.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.5.

Lēmums Nr. 220 Par projekta pieteikuma  „Rīgas ielas posma rekonstrukcija
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā,” iesniegšanu un
līdzfinansējuma nodrošināšanu

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
          Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.593 “Darbības programmas
”Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”  un Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras (turpmāk, CFLA), kā sadarbības  iestādes uzaicinājumu Cēsu novada pašvaldībai sagatavot un iesniegt
projekta iesniegumu darbības programmas Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa ”Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
īstenošanas noteikumi”, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu un saskaņā ar Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 04.08.2016. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par
(I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis,
U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.   Apstiprināt un realizēt, saskaņā  ar Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.593 “Darbības
programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos,
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veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” līdzfinansēto Cēsu
novada pašvaldības sagatavoto projekta iesniegumu „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā, ar kopējām attiecināmajām projekta izmaksām 698 951 EUR (seši simti deviņdesmit
astoņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit viens eiro) apmērā, ERAF līdzfinansējuma apjoms ir 417 054 EUR (četri simti
piecpadsmit tūkstoši, piecdesmit četri eiro), valsts budžeta dotācija 18 399 EUR (astoņpadsmit tūkstoši trīs simti
deviņdesmit deviņi eiro) neattiecināmās izmaksas 208 300 EUR (divi simti astoņi tūkstoši trīs simti eiro).
2. Cēsu novada pašvaldības Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt 2016., 2017.  un  2018. gada budžetā
priekšfinansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu 263498 EUR apjomā projekta ieviešanas  izmaksu segšanai.
3. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 

Lēmums Nr. 221 Par projekta pieteikuma  „Degradēto teritoriju revitalizācija
Cēsu novadā I kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
          Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas
”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” un Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras (turpmāk, CFLA), kā sadarbības  iestādes uzaicinājumu Cēsu novada pašvaldībai sagatavot un iesniegt
projekta iesniegumu darbības programmas Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta
mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām”  ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu un saskaņā ar Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 04.08.2016. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par
(I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis,
U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.  Apstiprināt un realizēt, saskaņā uz  Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības
programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” līdzfinansēto Cēsu novada
pašvaldības  sagatavoto projekta iesniegumu „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā I kārta ”, ar kopējām
projekta izmaksām 707 027 EUR (septiņi simti septiņi tūkstoši  divdesmit septiņi eiro) apmērā, no kurām 704 336 EUR
(septiņi simti četri tūkstoši trīs simti trīsdesmit seši eiro) ir projekta attiecināmās izmaksas un 2661,00 EUR (divi tūkstoši
seši simti sešdesmit viens eiro) ir projekta neattiecināmās izmaksas. ERAF līdzfinansējuma apjoms ir 598 711 EUR (pieci
simti deviņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti vienpadsmit eiro), valsts budžeta dotācija 26414 EUR (divdesmit seši
tūkstoši, četri simti četrpadsmit eiro).
2. Cēsu novada pašvaldības Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt  2016. un 2017. gada budžetā priekšfinansējumu
un līdzfinansējumu 81 902 EUR apjomā projekta ieviešanas izmaksu segšanai.
3. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 222 Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetā

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
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2016.gada jūnija beigās stipro lietusgāžu laikā tika izskalota ietves pamatne un caurteka Gaujas ielā, Vintergravā.
Situācijas izpētes rezultātā noskaidrots, ka avārijas seku novēršanai nepieciešami finanšu līdzekļi aptuveni 42 000 EUR
apmērā.
          Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas
2.punktu un Cēsu novada domes 28.01.2016. lēmumu “Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 „ Par Cēsu
novada pašvaldības 2016.gada budžetu” apstiprināšanu” (prot. Nr. 1, 5.p.), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 04.08.2016. atzinumam (prot. Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Timermanis,
L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis,
I.Lāce), pret – 1 (deputāts G.Grosbergs), atturas – nav, nolemj:
 
1.    Piešķirt no pamatbudžeta izmaksu pozīcijas – nekustamā īpašuma apsaimniekošana līdz 42 000 EUR (četrdesmit
divi tūkstoši euro) lietavu radīto bojājumu novēršanai Gaujas ielā.
2.    Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai grozījumus iekļaut Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžetā
atbilstoši būvdarbu izpildtāmei.
3.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 223 Par daudzfunkcionālā  centra „Vidzemes  mūzikas un
kultūras  centrs”  darbības stratēģijas 2014-2024 gadiem aktualizāciju

Ziņo: SIA “Cēsu koncertzāles”  finanšu direktore S.Capare
 
          Pamatojoties uz Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 25.07.2016. vēstuli par sasniegtajiem rezultāta
rādītājiem pēc projekta “Daudzfunkcionālā centra “Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” īstenošanas,
nepieciešams precizēt “Daudzfunkcionālā centra “Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” darbība stratēģiju 2014. –
2024.gadam”, ņemot vērā sasniegtos apmeklētāju skaita rādītājus kopš darbības uzsākšanas un sniedzot reālas
apmeklētāju skaita un plānoto pasākumu prognozes, ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ‘’Par
pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 21.panta pirmās daļas 5.punktu, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, M.Malcenieks, I.Suija-
Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce), pret – nav, atturas – 1 (deputāts M.Niklass), nolemj:
 
 1. Aktualizēt 2014.gada 23.janvāra domes sēdē apstiprināto “Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes Mūzikas un kultūras
centrs” darbības stratēģija 2014. – 2024.gadam”, kas izstrādāta, lai nodrošinātu Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās
attīstības fonda projekta „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” realizāciju, vienošanās
Nr.3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/02/002, saskaņā ar pielikumu.
2.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
PIELIKUMS

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2016/pielikums_lem.nr.223.pdf
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