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Lēmums Nr. 144 Par XX sūdzību par 2017.gada 22.maija izpildrīkojumu Nr.3 "Par
Cēsu novada domes 2014.gada 26.jūnija lēmuma Nr.271 "Par būvniecības radīto
seku novēršanu Vaives ielā 7B, Cēsīs, Cēsu novadā" (prot. Nr.8.; 1.p.) piespiedu
izpildi"

Ziņo: J.Goba, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 15.panta pirmo daļu, 81.pantu, 84.pantu, 363.panta pirmo un otro
daļu, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 2017.gada 12.jūnija atzinumu Nr. 1 “Par XX sūdzību par 2017.gada
22.maija izpildrīkojumu Nr.3 "Par Cēsu novada domes 2014.gada 26.jūnija lēmuma Nr.271 "Par būvniecības radīto seku
novēršanu Vaives ielā 7B, Cēsīs, Cēsu novadā" (prot. Nr.8.; 1.p.) piespiedu izpildi", Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par
(E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Atstāt spēkā esošu Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja 2017.gada 22.maija izpildrīkojumu Nr.3 "Par Cēsu
novada domes 2014.gada 26.jūnija lēmuma Nr.271 "Par būvniecības radīto seku novēršanu Vaives ielā 7B, Cēsīs, Cēsu
novadā" (prot. Nr.8.; 1.p.) piespiedu izpildi", savukārt, XX 2017.gada 25.maija sūdzību noraidīt kā nepamatotu.
Cēsu novada domes pieņemto 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) septiņu dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas (Administratīvā procesa likuma 363.panta otrā
daļa).
 

Lēmums Nr. 145 Par Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija saistošo
noteikumu Nr. 15 „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu

Ziņo J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu, 23. un 24. pantu, Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 06.07.2017.(prot.Nr.8) atzinumu,  Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija saistošos noteikumus Nr. 15  „Grozījumi Cēsu novada domes 2013.
gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums””, saskaņā ar pielikumu.
PIELIKUMS
Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija
sēdes lēmumam Nr.145
(prot. Nr.9, 2.punkts)
 
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija
sēdes lēmumu Nr.145
(prot. Nr. 9, 2.punkts)
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2017. gada 13.jūlijā                                                                 
                        Nr. 15
Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr.18
„Cēsu novada pašvaldības nolikums”
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Izdoti saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības
nolikums” (prot. Nr. 11, 20.punkts) šādus grozījumus:
1.1.Izteikt saistošo noteikumu 13.2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’13.2.8. Līvu sākumskola’’.
1.2.Svītrot saistošo noteikumu 18. punktu.
1.3.Papildināt saistošo noteikumu 20. punktu ar 20.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’20.8. Cēsu rajona lauku partnerības biedrība’’.
1.4.Svītrot saistošo noteikumu 22.8. un 22.17. apakšpunktu. 
1.5.Papildināt saistošo noteikumu 23. punkta pirmo teikumu, 29.1 un 39. punktu aiz vārda ‘’vietnieka’’ ar vārdiem ‘’Domes
priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos’’.
1.6.Izteikt saistošo noteikumu III. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
‘’III. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKU UN IZPILDDIREKTORA PILNVARAS’’.
1.7.Izteikt saistošo noteikumu 31. punktu šādā redakcijā:
‘’31. Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki:
   31.1. Domes priekšsēdētāja vietnieks;
   31.2. Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos.
 Domes priekšsēdētāja vietnieki neieņem algotu amatu domē. Atlīdzību un tās izmaksas kārtību nosaka Domes
apstiprinātajos Darba samaksas noteikumos.’’
1.8.Papildināt saistošo noteikumu 34.13. apakšpunktu aiz vārda ‘’vietnieku’’ ar vārdiem ‘’ ’Domes priekšsēdētāja vietnieku
attīstības jautājumos’’.
1.9.Papildināt saistošos noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:
‘’35.1 Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos:
  35.11. pārrauga Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Cēsu novada attīstības programmas īstenošanu;
  35.12. veic Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas un Transporta kustības
organizācijas komisijas priekšsēdētāja pienākumus;
  35.13. iesniedz priekšlikumus izveidot darba grupas, komisijas un padomes savu pienākumu un tiesību realizācijai,
iesaistot tajās Pašvaldības administrācijas, iestāžu un kapitālsabiedrību darbiniekus, kā arī pieaicinātos speciālistus un
pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;
   35.14. izdod rīkojumus Pašvaldības administrācijas darbiniekiem;  
          35.15. pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā;
   35.16. veic citus Domes lēmumos noteiktus un Domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.’’
1.10.         Aizstāt saistošo noteikumu 37.3. apakšpunktā vārdu ‘’vietnieka’’ ar vārdu ‘’vietnieku’’.
1.11.        Aizstāt saistošo noteikumu 77. punkta otrajā teikumā vārdus ‘’attiecīgajam vadītāja vietniekam’’ ar
vārdiem ‘’vadītāja vietniekam administratīvajos jautājumos’’.
1.12.        Papildināt saistošo noteikumu 78.9. apakšpunktu aiz vārda ‘’vietniekam’’ ar vārdiem ‘’vai Domes
priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos’’.
1.13.         Aizstāt saistošo noteikumu 94. punktā vārdu ‘’vietnieks’’ ar vārdu ‘’vietnieki’’.
1.14.         Izteikt saistošo noteikumu 102. punkta otro teikumu šādā redakcijā:
‘’Normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteiktajos gadījumos un kārtībā līgumus paraksta Domes priekšsēdētājs, Domes
priekšsēdētāja vietnieks, Domes priekšsēdētāja vietnieks   attīstības jautājumos, iestāžu vadītāji vai minēto
amatpersonu pilnvarotās personas.’’
1.15.         Izteikt saistošo noteikumu 105. punktu šādā redakcijā:
‘’105. Līgumu sagatavošanas, saskaņošanas, noslēgšanas un glabāšanas kārtību katrā pašvaldības iestādē nosaka to
iekšējie normatīvie akti.’’
1.16.         Svītrot saistošo noteikumu 106. punktu.
1.17.        Aizstāt saistošo noteikumu 109. punktā vārdus ‘’sabiedrisko attiecību speciālisti’’ ar vārdiem
‘’Komunikācijas nodaļa’’.
1.18.         Aizstāt saistošo noteikumu 117. punktā vārdu ‘’vietnieks’’ ar vārdu ‘’vietnieki’’.
1.19.        Papildināt saistošo noteikumu 126. punktu aiz vārda ‘’vietnieks’’ ar vārdiem ‘’vai Domes priekšsēdētāja
vietnieks attīstības jautājumos’’.
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1.20.         Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
1.21.         Svītrot saistošo noteikumu 2. pielikuma 12.,13. un 20. punktu.
1.22.         Papildināt saistošo noteikumu 2.pielikumu ar 32. un 33. punktu šādā redakcijā:
 

32. Cēsu novada medību koordinācijas komisija Cēsu novada domes
priekšsēdētājs

33. Cēsu novada pašvaldības komisija darījumiem ar
lauksaimniecības zemi

Tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā
kārtībā

 
 
2.      Šo saistošo noteikumu 1.1. apakšpunkts stājas spēkā 2017.gada 1. septembrī.
 
 
PIELIKUMS
Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija
sēdes lēmumam Nr. 145
(prot. Nr.9, 2. punkts)
Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
 

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
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Saistošo noteikumu
projekta  nepieciešamības
raksturojums

Cēsu novada dome 2015. gada 30. decembrī ar domes lēmumu
Nr. 309 ‘’Par Cēsu Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz
2030.gadam apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 19, 5. punkts) ir
apstiprinājusi  Cēsu novada pašvaldības ilgtermiņa plānošanas
dokumentu ‘’Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
2030.gadam’’, kurā noteikta pašvaldības ilgtermiņa vīzija,
ekonomiskās specializācijas jomas un ilgtermiņa prioritātes līdz
2030. gadam. Tāpat Cēsu novada dome 2015. gada 29. oktobrī
ar lēmumu Nr. 264 ‘’Par Cēsu novada integrētās attīstības
programmas aktualizācijas 2013.-2019. gadam apstiprināšanu’’
(prot. Nr. 15, 18. punkts) ir apstiprinājusi Cēsu novada attīstības
programmu, kas ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā
noteikts pasākumu kopums pašvaldības vidēja termiņa
prioritāšu īstenošanai no 2013. līdz 2019. gadam. Minētie
dokumenti nodrošina līdzsvarotu Cēsu novada teritorijas
attīstību ilgtermiņā, kalpo kā vadlīnijas jebkuru attīstības
lēmumu pieņemšanai, kā arī  ir pamats investīciju piesaistei
privātajā un publiskajā sektorā.
Lai sasniegtu  minētajos plānošanas dokumentos noteiktos
mērķus un sekmīgāk īstenotu tajos noteiktos uzdevumus un
pasākumus, ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek izveidots
domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos amats,
kura pienākumi ir saistīti ar pašvaldības attīstības jautājumiem. 
Cēsu novada dome 2015. gada 19. novembrī ir pieņēmusi
lēmumu Nr. 266 ‘’Par Līvu pamatskolas reorganizāciju’’ (prot.
Nr. 16, 2. p.), ar kuru nolemts reorganizēt Līvu pamatskolu,
izveidojot Līvu sākumskolu un reorganizāciju pabeidzot līdz
2017. gada 31. augustam. Līdz ar to  Cēsu novada domes 2013.
gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „Cēsu novada
pašvaldības nolikums”, turpmāk – saistošie noteikumi,
13.2.8. apakšpunktā  grozāms minētās izglītības iestādes
nosaukums.   
Cēsu novada pašvaldība ir biedrs Cēsu rajona lauku partnerības
biedrībā, līdz ar to saistošajos noteikumos nepieciešams
papildināt sarakstu par pašvaldības dalību biedrībās un
nodibinājumos (20. punkts).
Cēsu novada dome 2017. gada 13. jūlijā ir pieņēmusi lēmumus
atzīt par spēku zaudējušiem lēmumus, ar kuriem izveidota Cēsu
novada Personāla jautājumu komisija un Ēku un būvju
apsekošanas komisija. Līdz ar to no saistošo noteikumu
22. punkta komisiju saraksta svītrojamas iepriekš minētās
komisijas, kuras nepieciešamības gadījumā plānots izveidot ar
rīkojumu, kā arī,  atbilstoši 22. punktā noteiktajam komisiju
sarakstam, izdarāmi grozījumi saistošo noteikumu 2. pielikumā.
Saistošo noteikumu 18. punkta pirmajā teikumā noteikts, ka
pašvaldības kapitālsabiedrības tiesības, darbības principi un
pārvalde tiek noteikta statūtos un normatīvajos aktos, un otrajā
teikumā - ka pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un
atbildīgā darbinieka atlīdzību nosaka dome. Ņemot vērā, ka 18.
punkta pirmajā teikumā minētais regulējums jau ietverts
saistošo noteikumu 25. punktā, savukārt Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta
piektajā daļā noteikts, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis savus
pienākumus pilda atbilstoši viņam noteiktajiem amata
pienākumiem attiecīgajā pašvaldībā un atlīdzību par šo
pienākumu pildīšanu saņem amatam noteiktās mēnešalgas
ietvaros, un atbildīgajam darbiniekam par attiecīgo pienākumu
pildīšanu var noteikt piemaksu saskaņā ar Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.
pantu, ja atbildīgā darbinieka pienākumi ir uzskatāmi par
papildu pienākumiem, minētais punkts svītrojams.
Cēsu novada pašvaldības nolikuma 105. un 106. punkts nosaka  
līgumu sagatavošanas, saskaņošanas, parakstīšanas un
glabāšanas kārtību iestādē ‘’Cēsu novada pašvaldība’’. Tā kā
pašvaldības iestādēs minētie jautājumi detalizēti tiek regulēti ar
iekšējiem normatīvajiem aktiem, piem., iestādē ‘’Cēsu novada
pašvaldība’’ minētā kartība detalizēti ir noteikta Dokumentu
sagatavošanas un aprites kārtībā, nav lietderīgi saistošajos
noteikumos atrunāt līgumu  sagatavošanas, saskaņošanas,
parakstīšanas un glabāšanas kārtību, it īpaši, ja minētais
regulējums attiecas tikai uz vienu pašvaldības iestādi.
Tāpat saistošajos noteikumos nepieciešams precizēt atsevišķus
punktus atbilstoši šā brīža amatu un nodaļu nosaukumiem (77.,
109. punktā). 

https://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums#p14
https://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums#p14
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Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

 
Grozījumi saistošajos noteikumos: nosaka priekšsēdētāja
vietnieka attīstības jautājumos amata izveidi, kā arī tā
pienākumus; nosaka izmaiņas izglītības iestāžu sarakstā;
papildina biedrību un nodibinājumu sarakstu, iekļaujot tajā Cēsu
rajona lauku partnerības biedrību; no patstāvīgo komisiju
saraksta izslēdz  Personāla jautājumu komisiju un Ēku un būvju
apsekošanas komisiju; izslēdz punktu par kapitālsabiedrību
regulējumu un kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā
darbinieka atlīdzību; nosaka, ka līgumu sagatavošanas,
saskaņošanas, noslēgšanas un glabāšanas kārtību katrā
pašvaldības iestādē nosaka to iekšējie normatīvie akti; precizē
77. un 109. punktu atbilstoši šā brīža amatu un nodaļu
nosaukumiem; apstiprina jaunu Cēsu novada pašvaldības
pārvaldes struktūras shēmu (1. pielikums); papildina saistošo
noteikumu 2. pielikumu, tajā ietverot Cēsu novada medību
koordinācijas komisiju un Cēsu novada pašvaldības komisiju
darījumiem ar lauksaimniecības zemi un to, kurās institūcijās
var apstrīdēt vai pārsūdzēt minēto komisiju lēmumus, kā arī no
tā izslēdz komisijas, kuras svītrotas no saistošo noteikumu
22. punkta.
 

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības
budžetu

Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām 

Nav 

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā
ar  saistošo noteikumu
projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 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 novada pašvaldības pārvaldes struktūras shēma - pielikumā
 
 

Lēmums Nr. 146 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības
jautājumos ievēlēšanu

Ziņo J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20. pantu, 21. panta pirmās daļas 10.punktu, 40. pantu, Cēsu novada domes
2013. gada 18. jūlija saistošo noteikumu Nr. 18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” 31.2.punktu, ievērojot Balsu skaitīšanas
komisijas Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos vēlēšanām 13.07.2017. protokolu,  atklāti
balsojot ar vēlēšanu zīmēm ar 14 balsīm par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret - nav, atturas – nav, Cēsu
novada dome nolemj:
 
 
Ievēlēt deputātu MĀRTIŅU MALCENIEKU par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos.
 
 

http://www.cesis.lv/
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/pielikumsnr.1_lem.nr.145.pdf
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Lēmums Nr. 147 Par Pašvaldības   aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” automašīnas Opel Sintra izsoles atzīšanu par nenotikušu

 
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
 
            Ar Cēsu novada domes 01.06.2017. lēmumu Nr. 130 „Par Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” automašīnas Opel Sintra izsoles atzīšanu par nenotikušu un to atkārtotu nodošanu atsavināšanai un
izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 5.p) atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, tika
nodota pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” automašīna Opel Sintra, vieglais pasažieru, valsts
reģistrācijas numurs GJ 1982, identifikācijas Nr. 4GDDU03A0VD261682, par sākuma cenu: 560.00 EUR (pieci simti
sešdesmit euro, 00 centi), t.sk., PVN.
          Saskaņā ar apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, lai piedalītos izsolē, pretendentam līdz 2017. gada 03.
jūlijam plkst. 12:00, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., bija jāreģistrējas izsolei un jāiesniedz dokumenti.
       Neviena persona nav reģistrējusies un iesniegusi dokumentus, lai piedalītos automašīnas Opel Sintra izsolē.
Sludinājums par izsoli tika publicēts laikrakstā „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
Automašīnas Opel Sintra divas izsoles ir bijušas nesekmīgas, t.i. beigušās bez rezultāta, interese par atsavināmo objektu
nav izteikta ne telefoniski, ne klātienē, kopējās izmaksas atsavināšanas procesa sagatavošanai ir ievērojamas par
publikācijām sludinājumos laikrakstā „Druva” samaksāts 141.48 EUR, par pieaicinātā eksperta novērtējumu 40.00 EUR.
Ievērojot iepriekš minēto un sertificēta eksperta slēdzienu (automobiļa novērtējumu), kurā tiek norādīts, ka automašīnai ir
nepieciešams veikt priekšējā vējstikla maiņu,  jāveic virsbūves remonts korozijas novēršanai, Latvijas tirgū nepieprasīts
modelis,  nav izieta tehniskā apskate un  pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  4.panta pirmo un otro daļu,
6.panta otro daļu, 9.panta trešo daļu, piemērojot 32.panta otrās daļas 4.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 06.07.2017. priekšlikumu (protokols
Nr. 10), un, ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par Transportlīdzekļa
nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs,
P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atzīt par nenotikušu automobiļa Opel Sintra, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas numurs GJ 1982,   identifikācijas
Nr. 4GDDU03A0VD261682, 2017. gada 04. jūlija izsoli.
2. Atcelt lēmumu par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” automašīnas Opel Sintra, vieglais
pasažieru, valsts reģistrācijas numurs GJ 1982, identifikācijas Nr. 4GDDU03A0VD261682 nodošanu atsavināšanai.
3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
    
 

Lēmums Nr. 148 Par Līvu sākumskolas nolikuma  apstiprināšanu

Ziņo  P.Irbins, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Cēsu novada domes 19.11.2015. lēmumu Nr.
266, ar kuru nolemts reorganizēt Līvu pamatskolu, izveidojot Līvu sākumskolu, reorganizāciju pabeidzot līdz 31.08.2017.,
Izglītības un zinātnes ministrijas 13.10.2016. saskaņojumu Nr. 01-14e/4284 “Par saskaņojumu”, ar kuru Izglītības un
zinātnes ministrija saskaņo Līvu pamatskolas reorganizāciju par Līvu sākumskolu ar 31.08.2017., kā arī Izglītības kvalitātes
valsts dienesta 05.06.2017. lēmumu Nr. 2-26/347 “Par izglītības iestādes svītrošanu no Izglītības iestāžu reģistra,
reģistrēšanu un reģistrācijas apliecības izsniegšanu”, ar kuru Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru
departaments nolemj svītrot no Izglītības iestāžu reģistra Līvu pamatskolu un reģistrēt pastarpinātās pārvaldes iestādi
Līvu sākumskolu Izglītības iestāžu reģistrā un izsniegt Līvu sākumskolai reģistrācijas apliecību, lēmums stājas spēkā

http://www.cesis.lv
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31.08.2017., saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 29.06.2017. atzinumu (prot. Nr.8) 2.p.),
Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.      Atzīt ar 31.08.2017. par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 21.07.2016. sēdes lēmumu  Nr. 204 (prot.10, 5.
p.)  “Par Līvu pamatskolas nolikuma  apstiprināšanu” .
2.      Apstiprināt Līvu sākumskolas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
3.      Nolikums  stājas  spēkā ar 01.09.2017.
4.      Lēmuma izpildi nodrošināt Līvu pamatskolas direktoram.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Nolikums – pielikumā
 

Lēmums Nr. 149 Par Cēsu novada pašvaldības dibināto   izglītības iestāžu
izglītojamo iesaistīšanu  Eiropas Savienības struktūrfondu projektā Nr.
8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ”

Ziņo  P.Irbins, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumu Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences
pasākumus” īstenošanas noteikumi”,  saskaņā ar minēto noteikumu 14.1.  apakšpunktu Cēsu novada pašvaldība veic
sadarbības partnera funkcijas,  dalībai projektā iesaistot Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu
izglītojamos:  5. līdz 12. klases izglītojamos no Cēsu Pilsētas vidusskolas, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma
Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu 1. pamatskolas, Cēsu 2. pamatskolas, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas, Cēsu
internātpamatskolas – rehabilitācijas centra, Rāmuļu pamatskolas, Līvu pamatskolas  un 1. līdz 4. kursa izglītojamos no
Cēsu Profesionālās vidusskolas, kas atbilst projekta specifiskā atbalsta mērķa grupai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 21. punktu  Cēsu novada domes Izglītības komitejas 29.06.2017.
atzinumu (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš,
M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Sadarboties ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu projekta Nr. 8.3.4. 0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.
2.      Akceptēt Cēsu Pilsētas vidusskolas, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu
1. pamatskolas, Cēsu 2. pamatskolas, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas, Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas
centra, Rāmuļu pamatskolas,  Līvu pamatskolas ( 5. līdz 12. klase) un Cēsu Profesionālās vidusskolas  (1. līdz 4. kurss)  
dalību projektā.
3.      Atbalstīt sadarbības līguma slēgšanu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu projekta Nr. 8.3.4. 0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu.
4.      Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldība projekta īstenošanā veic sadarbības partnera saistības, iesaistot projekta
atbalstāmo darbību plānošanā un īstenošanā stratēģiskos partnerus, t. sk. pašvaldības dibinātās izglītības iestādes,
pašvaldības dienestus, speciālistus, jaunatnes organizācijas u. c , lai  sadarbotos mērķa grupas izglītojamo atbalsta
pasākumu īstenošanā projekta ietvaros.
5.      Lēmuma izpildi nodrošināt Izglītības nodaļai.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/pielikums_lem.nr.148.pdf


12. no 39

Lēmums Nr. 150 Par noteikumu „Cēsu  novada pašvaldības medību tiesību
nomas piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu

Ziņo M.Malcenieks, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 14.panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta
„a” apakšpunktu un 27. punktu, 41. panta pirmās daļas otro punktu, Medību likuma 1.panta pirmās daļas 4., 9., 10. punktu,
9.panta pirmo daļu, 29. panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2014.gada 1. augusta noteikumu Nr. 421 “Medību
noteikumi” 13.-15. punktus, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta otro
punktu un 6.1 pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas otro punktu un 73. panta pirmās daļas 4.
punktu, ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 29.06.2017. atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu
novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.      Apstiprināt noteikumus „Cēsu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība” saskaņā ar
pielikumu.
2.      Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu novada domes 2015. gada 17. septembra noteikumus Nr. 32. „Cēsu  novada
pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība”.
 
Noteikumi - pielikumā
 

Lēmums Nr. 151 Par naudas balvu piešķiršanu Cēsu novada izglītības iestāžu 8.
un 11. klases izglītojamajiem

Ziņo J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
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 Valsts ģimnāzijas 12.06.2016. iesniegums Nr.
1-12/66, reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 14.06.2017. Nr.6/2381, Cēsu 2. pamatskolas pedagoģiskās padomes pieteikumu
, reģistrēti Cēsu novada pašvaldībā 14.06.2017. Nr. 6/2389; 6/2396; 6/2395; 6/2394; 6/2393; 6/2392; 6/2391; 6/2390,
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 29.05.2017. pedagoģiskās padomes sēdes protokola Nr.1 izrakstu (reģistrēts
Cēsu novada pašvaldībā 20.06.2017. Nr. 6/2460), Cēsu 1.pamatskolas 29.05.2017. pedagoģiskās padomes sēdes protokola
Nr.2 izraksts  (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 19.07.2017. Nr. 6/2434), Cēsu Pilsētas vidusskolas 05.06.2017.
pieteikums (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 19.06.2016. Nr. 6/2435) atbilstoši Izglītības , kultūras un sporta komitejas
29.06.2017. atzinumam (prot. Nr. 8) un Finanšu komitejas 06.07.2017. atzinumam (prot. Nr.8), Cēsu novada dome  ar 14
balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Par sasniegumiem 2016./2017.mācību gadā piešķirt naudas balvu 75 EUR apmērā šādiem 8. klases
izglītojamajiem:
1.1.Lāsmai Birziņai , Cēsu 2.pamatskola;
1.2.Esterei Prikulei, Cēsu 2.pamatskola;
1.3.Megijai Annai Metsaotai, Cēsu 2.pamatskola;
1.4.Martai Reinsonei, Cēsu 2.pamatskola;
1.5.Nikai Kasņikovskai, Cēsu 2.pamatskola;
1.6.Anetei Valainei,Cēsu 2.pamatskola;
1.7.Montai Cekulai , Cēsu 2.pamatskola;
1.8.Karlīnai Gertmanei, Cēsu 2.pamatskola;
1.9.Elizabetei Luhaerai, Cēsu Valsts ģimnāzija;

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/pielikums_lem.nr.150.pdf
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1.10.        Betijai Žideļunai , Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.11.        Unai Vēverei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.12.        Beātei Annijai Urbanovičai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.13.        Undai Vīndedzei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.14.        Dārtai Artai Amantovai , Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.15.        Viktorijai Aleksejevai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.16.        Katei Anetei Jansonei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.17.        Artūram Smiltiņam, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.18.        Diānai Namniecei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.19.        Kārlim Dieviņam, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.20.        Kristiānam Kociņš, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.21.        Evelīnai Meļņikai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.22.        Evelīnai Glaudiņai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.23.        Emīlijai Zvejniecei , Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.24.        Emīlijai Zelmai Gāršai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.25.        Annai Dambergai, Cēsu Pilsētas vidusskola;
1.26.        Alisei Gāršai, Cēsu 1.pamatskola;
1.27.        Tabitai Emīlijai Rausei , Cēsu 1.pamatskola;
1.28.        Andai Upanei, , Cēsu 1.pamatskola;
1.29.        Marijai Ozolai, Cēsu 1.pamatskola;
1.30.        Ancei Dālmanei, Cēsu 1.pamatskola;
1.31.        Elīnai Pētersonei, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.32.        Beatrisi Baijerei, , Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.33.        Selīnai Kazakai, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.34.        Elzai Ercikai,  Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.35.        Elīzai Ābeltiņai, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.36.        Ivanam Teļeginam,  Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija.
2.      Par sasniegumiem 2016./2017.mācību gadā piešķirt naudas balvu 110,00 EUR apmērā šādiem 11. klases
izglītojamajai
2.1.Stellai Bērziņai , Cēsu Valsts ģimnāzija;
2.2.Anitai Ilzei Gulbei,  Cēsu Valsts ģimnāzija
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī
lēmuma izpildi.
 
 

Lēmums Nr. 152 Par  papildus likmēm pirmsskolas izglītības programmas
īstenošanai Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē no 27.07.2017. līdz
17.08.2017

Ziņo J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un ņemot vērā Cēsu novada domes
priekšsēdētāja 05.01.2017. rīkojuma Nr.1-14/3 otro punktu un  Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības vadītājas Lienes
Kazakas vēstuli , Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē  no 27.07.2017. līdz 17.08.2017 uzņemami 62 bērni no 
Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras šajā laikā periodā neīsteno pirmsskolas izglītības
programmu. Lai nodrošinātu  pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu, papildus atveramas 2 grupas.
Ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 29.06.2017. (prot.Nr.8)  un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 06. 07. 2017.( prot.Nr. 8) atzinumus, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba,
G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē no 27.07.2017. līdz 17.08.2017. izveidot amata vienību “pirmsskolas1.
izglītības skolotājs” (profesijas kods klasifikatorā 234201) 1,92 likmes, nosakot mēnešalgu Ministru kabineta
noteiktās darba algas apmērā.

2.      Uzdot Finanšu nodaļai  un Izglītības nodaļai nodrošināt darbību atbilstoši lēmumam.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 153 Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.06.2016. lēmumā Nr.167
“Par maksas pakalpojumiem virtuves telpām un iekārtām Cēsu 1.pamatskolā”

Ziņo J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu novada domes
08.10.2015. lēmumu Nr.239 “Par “Kārtības, kādā Cēsu novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita
ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas
pakalpojumu izcenojumus” apstiprināšanu”  un veiktajiem aprēķiniem pamatlīdzekļu nolietojumam, atbilstoši  Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 06.07.2017. atzinumam (prot.Nr.8), Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 02.06.2016. lēmumā Nr.167 “Par maksas pakalpojumiem
virtuves telpām un iekārtām Cēsu 1.pamatskolā”, izsakot 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt virtuves iekārtu nomas maksu 2017. gada  septembra mēnesī   50,96 EUR, bez PVN “ .
2.             Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 1.pamatskolas direktoram.
 
 

Lēmums Nr. 154 Par grozījumiem Cēsu novada domes 21.07.2016. lēmumā Nr.205
“Par maksas pakalpojumiem virtuves telpām un iekārtām Pūces ielā 2a, Cēsīs,
Cēsu nov.”

Ziņo J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu novada domes
08.10.2015. lēmumu Nr.239 “Par “Kārtības, kādā Cēsu novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita
ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas
pakalpojumu izcenojumus” apstiprināšanu”  un veiktajiem pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķiniem, atbilstoši  Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 06.07.2017. atzinumam (prot.Nr.8), Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 21.07.2016. lēmumā Nr.205 “Par maksas pakalpojumiem virtuves telpām
un iekārtām Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu nov.”, izsakot 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt virtuves iekārtu nomas maksu mēnesī laika periodā  no 01.09.2017. līdz  31.08.2018. – 13.26 EUR , bez
PVN “ .
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas un Cēsu pilsētas Sporta skolas
direktoriem.
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Lēmums Nr. 155 Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.06.2016.  lēmumā
Nr.168 “Par maksas pakalpojumiem telpām un virtuves iekārtām Cēsu Pilsētas
vidusskolā”

Ziņo J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu novada domes
08.10.2015. lēmumu Nr.239 “Par “Kārtības, kādā Cēsu novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita
ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas
pakalpojumu izcenojumus” apstiprināšanu”  un veiktajiem aprēķiniem par pamatlīdzekļu nolietojumu, atbilstoši  Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 06.07.2017 atzinumam (prot.Nr.8), Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.     Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 02.06.2016.  lēmumā Nr.168 “Par maksas pakalpojumiem telpām un
virtuves iekārtām Cēsu Pilsētas vidusskolā”, izsakot 5. punktu šādā redakcijā:
“5. Apstiprināt virtuves iekārtu nomas maksu mēnesī laika periodā  no 01.09.2017. līdz  31.08.2018. – 15.24 EUR , bez
PVN “ .
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Pilsētas vidusskolas direktoram.
 

Lēmums Nr. 156 Par aizņēmumu Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijai

Ziņo J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pašvaldība 2016. gadā uzsāka realizēt Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijas projektu ar
valsts budžeta līdzfinansējumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 24.pantu,
„Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta otrās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.1.punktu,  Finanšu komitejas 06.07.2017. ( prot.nr.8) atzinumu, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par
(E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 1 660 000,00 euro (viens miljons seši simti sešdesmit tūkstoši eiro, 00
centi) apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi ar mērķi pašvaldības investīciju projekta “Cēsu
pilsētas stadiona rekonstrukcija” īstenošanai.
2.      Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 22 gadi. Pamatsummas atmaksu sākt pēc diviem gadiem.
3.      Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. Aizņēmumu izņemt, sākot ar 2017.gada augustu.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 157 Par grozījumiem Autoceļa fonda budžetā

Ziņo J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldība 30.01.2017. izsludināja atklātu konkursu „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība objektiem –
krustojuma pārbūve par rotācijas apli Valmieras un Dzintara ielā, Cēsīs, Cēsu novadā un Lauku ielas, Cēsīs, Cēsu novadā,
pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2017/4). Iepirkumu komisija pēc iepirkuma atvēršanas sēdes no iesniegtajiem
pretendentu piedāvājumiem Konkursā konstatē, ka iesniegtie Finanšu piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja budžetā plānotos
finanšu līdzekļus un Saskaņā ar PIL 38.panta otro daļu pasūtītājs pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.
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Cēsu novada pašvaldība 26.05.2017. Publisko iepirkuma likuma 9.panta kārtībā “Būvprojekta izstrādes un
autoruzraudzības pakalpojumi objektam – krustojuma pārbūve par rotācijas apli Valmieras un Dzintara ielā, Cēsīs, Cēsu
novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. CNP 2017/25). Tika saņemt trīs pretendentu piedāvājumi. Piedāvājums ar zemāko
cenu ir 12 247,28 EUR. Likuma “Par budžeta un finanšu vadību” 6.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības budžetā
paredzētos līdzekļus var piešķirt tikai atbilstoši domes apstiprinātajā budžetā paredzētajiem mērķiem un apjomam.
Būvprojekta “Krustojuma pārbūve par rotācijas apli Valmieras un Dzintara ielā, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrādei 2017. gadā
papildus nepieciešams 4 937,31 EUR.
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”, Finanšu komitejas 06.07.2017. ( prot. Nr.8) atzinumu, Cēsu novada
dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Palielināt no autoceļu fonda līdzekļiem finansējumu pozīcijai  “Tehniskais projekts rotācijas apļa izbūvei1.
Valmieras un Dzintara ielas krustojumā” par 4 637,31 EUR (EKK 5000).
Samazināt Cēsu novada pašvaldības 2017. gada budžeta “Autoceļu fonda programmā” plānotās izmaksas pozīcijai2.
“Lauku ielas pārbūves projektēšana” par 4 637,31 EUR (EKK 5000).
Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt atbilstošas izmaiņas Komunālās nodaļas budžeta tāmēs un3.
Cēsu novada pašvaldības 2017. gada budžeta kopsavilkumā.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.4.

 
 

Lēmums Nr. 158 Par grozījumiem Cēsu novada domes 11.08.2016. lēmumā Nr. 215
“Par nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., un Vaļņu ielā 23, Cēsīs,
Cēsu nov., piespiedu sakārtošanu” (prot. Nr. 11, 1.punkts)

Ziņo J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada  dome 11.08.2016. pieņēma lēmumu ‘’Par nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., un Vaļņu ielā
23, Cēsīs, Cēsu nov., piespiedu sakārtošanu’’, turpmāk arī – Lēmums. Lēmumā nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 21, Cēsīs un
Vaļņu ielā 23, Cēsīs,  Cēsu nov., īpašniecei tika uzdots:
1.         nekavējoši norobežot nekustamā īpašuma  teritoriju pilnā apjomā posmos, kur esošais norobežojums ir
zudis,  nosakot termiņu ne vēlāk kā līdz 2016.gada 30.septembrim;
2.         līdz 2016.gada 14.oktobrim iesniegt Cēsu novada pašvaldībā (Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.) visu ēku
īpašumā Vaļņu ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., ietilpstošo ēku tehniskās apsekošanas atzinumus;
3.         līdz 2016.gada 28.oktobrim iesniegt Cēsu novada pašvaldībā (Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.)
būvniecības dokumentāciju ēku ar kadastra apzīmējumiem 4201 005 3317 001, 4201 005 3317 003 un 4201 005 3317 005
Vaļņu ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov.,   bīstamības novēršanai (nojaukšanai, konservācijai vai pārbūvei);
4.         līdz 2016.gada 30.novembrim saskaņā ar akceptēto dokumentāciju veikt būvdarbus līdz bīstamības
novēršanas stadijai;
5.         sakārtot īpašuma teritoriju (likvidēt krūmāju apaugumu, izvest uzkrājušos sadzīves atkritumus un
būvgružus) līdz 2016.gada 30.septembrim.
Cēsu novada pašvaldībā 21.06.2017., reģ. Nr. 1-36/2473, saņemts XX iesniegums, turpmāk - Iesniegums. Iesniegumā  XX
lūdz Cēsu novada domei termiņa pagarinājumu nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 21, Cēsīs, un Vaļņu ielā 23, Cēsīs,
sakārtošanai.
XX Iesniegums tika izskatīts Cēsu novada būvvaldes  29.06.2017.sēdē (prot. Nr.24). Būvvalde neiebilst Iesniegumā
norādītajiem termiņu pagarinājumiem.
            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 29.06.2017. atzinumu, Cēsu novada domes 06.07.2017. Finanšu   komitejas atzinumu (prot. Nr.8),
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 Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 11.08.2016. lēmumā Nr. 215 ‘’Par nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov.,
un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov., piespiedu sakārtošanu’’ (prot. Nr. 11, 1.punkts) šādus grozījumus:
1.1.          aizstāt Lēmuma 1.1.apakšpunktā vārdus un skaitļus „līdz 2016.gada 30.septembrim” ar vārdiem un
skaitļiem „līdz 2017.gada 20.jūlijam” ;
1.2.          aizstāt Lēmuma 1.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus „līdz 2016.gada 14.oktobrim” ar vārdiem un
skaitļiem „līdz 2017.gada 20.jūlijam”;
1.3.          aizstāt Lēmuma 1.3.apakšpunktā vārdus un skaitļus „līdz 2016.gada 28.oktobrim” ar vārdiem un
skaitļiem „līdz 2017.gada 15.oktobrim”;
1.4.          aizstāt Lēmuma 1.4.apakšpunktā vārdus un skaitļus „līdz 2016.gada 30.novembrim” ar vārdiem un
skaitļiem „līdz 2017.gada 1.novembrim”;
1.5.          aizstāt Lēmuma 1.5.apakšpunktā vārdus un skaitļus „līdz 2016.gada 30.septembrim” ar vārdiem un
skaitļiem „līdz 2017.gada 20.jūlijam”;
1.6.          izteikt Lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:
“3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 361.pantam brīdināt XX – ja ar lēmumu uzliktais pienākums netiks izpildīts
labprātīgi lēmumā noteiktajos termiņos, t.i. līdz  2017.gada 20.jūlijam teritorija nav pilnībā norobežota, līdz 2017.gada
20.jūlijam Cēsu novada pašvaldībā nav iesniegts ēku tehniskās apsekošanas atzinums, līdz 2017.gada 15.oktobrim Cēsu
novada pašvaldībā nav iesniegta būvniecības ieceres dokumentācija ēku bīstamības novēršanai vai līdz 2017.gada
1.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.”
2.      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. 159 Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”

Ziņo J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmumu Nr.294 “Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas
kārtību” (prot.Nr.11; 22.p.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.07.2017., prot.Nr.8), atzinumu, Cēsu novada
dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atļaut pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pieņemt ziedojumu no SIA “Admirāļu klubs”, reģ.nr.
40003249010 5 000.00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi) Cēsu pilsētas svētku Cēsis 811-Svinam ar garšu
organizēšanai.
 

Lēmums Nr. 160 Par uzkrājumu paredzamajām saistībām dzēšanu

Ziņo S.Kūlīte, Finanšu nodaļas galvenā grāmatvede
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Pamatojoties uz Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2017. gada 9.februāra spriedumu civillietā
Nr.C11076507, ar kuru tiesa, cita starpā, nosprieda: noraidīt pilnīgi SIA ‘’Terciana’’ prasību pret Cēsu novada pašvaldību
daļā par būvniecības izmaksu pieaugumu parāda Ls 385 389,99 piedziņu.
Ievērojot Latvijas Republikas Augstākās tiesas rīcības sēdes 2017. gada 4. jūlija lēmumu, ar kuru atteikts ierosināt
kasācijas tiesvedību sakarā ar SIA ‘’Terciana’’ kasācijas sūdzību par Vidzemes apgabaltiesas Civillietu kolēģijas 2017. gada
9. februāra spriedumu, un Civilprocesa likuma 434.panta otrās daļas pirmo punktu (Ja kasācijas sūdzība ir iesniegta,
apelācijas instances tiesas spriedums stājas likumīgā spēkā vienlaikus ar: 1)Augstākās tiesas rīcības sēdes lēmumu, ja ir
atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību), kā rezultātā Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2017. gada
9.februāra spriedums civillietā Nr. C11076507 ir stājies spēkā 2017.gada 4.jūlijā, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 06.07.2017. (prot.Nr. ) atzinumu, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs,
P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst uzkrājumus paredzamajām saistībām pret SIA Terciāna būvniecības parādu 548 360.55 EUR (Pieci simti
četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit eiro un 55 centi) (385 389.99 LVL), un kavējuma procentus 4 064.77 EUR
(četri tūkstoši sešdesmit četri eiro un 77 centi).
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei S.Kūlītei. 
 

Lēmums Nr. 161 Par noteikumu „Grozījumi Darba samaksas noteikumos”
apstiprināšanu

Ziņo J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.apakšpunktu un Cēsu novada domes 19.07.2013.
saistošo noteikumu Nr. 18 “Cēsu novada pasvaldibas nolikums” 31.2.punktu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta pirmo daļu un 5.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 06.07.2017. atzinumam (protokols Nr.8),  Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba,
G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt noteikumus „Grozījumi Darba samaksas noteikumos”.
 
 

Lēmums Nr. 162 Par koeficienta noteikšanu Cēsu novada domes priekšsēdētāja,
Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku un Cēsu novada domes deputātu
atlīdzības aprēķināšanai

Ziņo J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.apakšpunktu, 63.pantu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma  5.panta  pirmās daļas  1., 2., 3. un 4.apakspunktu, 5.panta 
otro daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06. 07.2017. atzinumu (protokols Nr. 8, Cēsu novada dome  ar
14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.10 „ Par atlīdzības
apstiprināšanu Cēsu novada domes deputātiem”.
2.              Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 15.07.2010. lēmumu Nr.444 „ Par Cēsu novada
domes priekšsēdētāja un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgu” .
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3.              Noteikt, ka Cēsu novada domes deputāta mēnešalgas aprēķināšanai piemēro koeficientu  0.412
no Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada oficiālajā statistikas paziņojumā publicētās valstī strādājošo mēneša
vidējās darba samaksas apmēra, un tas jau ir noteikts proporcionāli pienākumu izpildes laikam.
4.              Noteikt, ka Cēsu novada domes deputāta kā pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja mēnešalgas
aprēķināšanai piemēro koeficientu 0.533 no Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada oficiālajā statistikas
paziņojumā publicētās valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēra, un tas jau ir noteikts proporcionāli
pienākumu izpildes laikam.
5.              Noteikt, ka Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas aprēķināšanai piemēro
koeficientu 0.715  no Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada oficiālajā statistikas paziņojumā publicētās valstī
strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēra, un tas jau ir noteikts proporcionāli pienākumu izpildes laikam.
6.              Noteikt, ka Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos mēnešalgas
aprēķināšanai piemēro koeficientu 0.715  no Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada oficiālajā statistikas
paziņojumā publicētās valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēra, un tas jau ir noteikts proporcionāli
pienākumu izpildes laikam.
7.              Noteikt, ka Cēsu novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas aprēķināšanai piemēro koeficientu 3.4
no Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada oficiālajā statistikas paziņojumā publicētās valstī strādājošo mēneša
vidējās darba samaksas apmēra un tas jau ir noteikts proporcionāli pienākumu izpildes laikam.
 

Lēmums Nr. 163 Par Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju

Ziņo I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste- personāla speciāliste
 
Ievērojot pašvaldības kompetenci saistībā ar publisku pasākumu atļaujas izsniegšanu vai neizsniegšanu, kas izriet no
Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu un 61.pantu un  likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas
16.apakšpunktu, 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru
kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu
rīkojumiem apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus,
Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes lēmumos, Cēsu novada pašvaldības
amatpersonu rīkojumos, darbinieku amata aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt
interešu konflikta situāciju, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš,
M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 49 „Par Publisku pasākumu atļauju
izsniegšanas komisiju”.
2.        Lai izskatītu saņemtos iesniegumus un izsniegtu vai neizsniegtu atļauju publisku pasākumu rīkošanai Cēsu
novada administratīvajā teritorijā, apstiprināt Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs :
Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks :
pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” deleģēts pārstāvis
            Komisijas locekļi:
                   D.Ozoliņš, Komunālās nodaļas komunālinženieris
                   R.Siliņa, Izglītības nodaļas sporta koordinatore
            Komisijas sekretārs:
                   A.Abramovs, Komunikācijas nodaļas komunikācijas speciālists
3.        Atļaut D.Ozoliņam (Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas loceklim) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Komunālās nodaļas komunālinženieris, iepirkumu komisijas loceklis), jo amatu
savienošana ir saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4.        Atļaut R.Siliņai (Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas loceklei) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Izglītības nodaļas sporta koordinatore, iepirkumu komisiju locekle), jo amatu savienošana ir saistīta
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ar amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām
un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai
 

Lēmums Nr. 164 Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju

Ziņo I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste- personāla speciāliste
 
Ievērojot iestādes kompetenci saistībā ar apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem vai faktisko rīcību un no
Administratīvā procesa likuma izrietošo kārtību, kādā iestādē notiek apstrīdētā administratīvā akta vai faktiskās rīcības
izskatīšana, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu un  likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.apakšpunktu, 4.panta otro daļu,
6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada
domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto komisiju
reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Latvijas Republikas spēkā
esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes lēmumos, Cēsu novada pašvaldības amatpersonu rīkojumos,
darbinieku amata aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta
situāciju, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
1.        Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 24 „ Par Administratīvo aktu
apstrīdēšanas komisiju”.
2.        Lai izskatītu un sniegtu atzinumus par saņemtajiem iesniegumiem saistībā ar Cēsu novada pašvaldībā
izdotajiem vai citu Cēsu novada pašvaldības iestāžu izdotajiem administratīvajiem aktiem vai faktisko rīcību, apstiprināt
Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs :
M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks :
Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
            Komisijas locekļi:
                   S.Zvirbule, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja
                   E.Janelsiņa, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste
                   S.Ratnika, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste
                   A.ZERNE, Finanšu nodaļas vadītāja
            Komisijas sekretāre:
                   E. Janelsiņa, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste
3.      Atļaut M. Malceniekam (Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos, Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājam, Transporta kustības organizācijas komisijas priekšsēdētāja vietniekam,
Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks) savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā, jo amatu savienošana ir saistīta ar amata pienākumu pildīšanu,
nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4.      Atļaut M.Malceniekam (Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētājam) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos, Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs, Transporta kustības organizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks), jo amatu savienošana ir saistīta ar
amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām
un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
5.                  Atļaut S.Zvirbulei (Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas loceklei) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja, Pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas locekle), jo amatu savienošana ir saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā
ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
6.                  Atļaut E.Janelsiņai (Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas loceklei) savienot valsts
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amatpersonas amatu ar citu amatu (Administratīvi juridiskās nodaļas juriste, iepirkumu komisijas locekle), jo amatu
savienošana ir saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
7.                  Atļaut S.Ratnikai (Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas loceklei) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Administratīvi juridiskās nodaļas juriste, iepirkumu komisijas locekle, Interešu
izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijas locekle), jo amatu savienošana ir saistīta
ar amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām
un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
8.                  Atļaut S.Ratnikai (Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas
licencēšanas komisijas loceklei) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Administratīvo aktu apstrīdēšanas
komisijas locekle), jo amatu savienošana ir saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā
ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
9.                  Atļaut A.Zernei (Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas locekle) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (iepirkumu komisijas locekle, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas
locekle, Finanšu nodaļas vadītāja), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
10.              Atļaut A.Zernei (Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas locekle) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas locekle), jo amatu savienošana nerada
interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.

Lēmums Nr. 165 Par Administratīvo komisiju

Ziņo I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste- personāla speciāliste
 
Ievērojot pašvaldības administratīvo komisiju kompetenci saistībā ar pašvaldības administratīvajā teritorijā izdarīto
administratīvo pārkāpumu izskatīšanu, kas izriet no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu un  likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos,
Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai
amatpersonu rīkojumiem apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un
pienākumus, Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes lēmumos, Cēsu novada
pašvaldības amatpersonu rīkojumos, darbinieku amata aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu
savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba,
G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 251 „Par Administratīvo
komisiju”.
2.             Lai izskatītu lietas par Cēsu novada administratīvajā teritorijā izdarītajiem administratīvajiem
pārkāpumiem, apstiprināt Administratīvo komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja :
I.Kerliņa,  juriste
Komisijas priekšsēdētāja vietniece :
K.Kuzma, Vaives pagasta pārvaldes sekretāre
Komisijas locekļi:
                                    K.Blaumanis, Cēsu novada Pašvaldības policijas vecākais
inspektors par saistošo noteikumu uzraudzību
                        J.Miranoviča, Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore
Komisijas sekretāre:
            J.Miranoviča, Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore
3.             Atļaut I.Kerliņai (Administratīvās komisijas priekšsēdētāja) savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu (jurists, Cēsu novada Bāriņtiesas jurists, operatīvais dežurants Valsts policijā, Administratīvās komisijas Bērnu
lietu apakškomisijas priekšsēdētāja), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
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saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4.             Atļaut K.Kuzmai (Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietniecei) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Vaives pagasta pārvaldes sekretārs, Arhīva apstrādes komisijas locekle, komisijas darījumiem ar
lauksaimniecības zemi locekle), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
5.             Atļaut K.Kuzmai (Vaives pagasta pārvaldes sekretārei, arhīva apstrādes komisijas loceklei, komisijas
darījumiem ar lauksaimniecības zemi loceklei) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Administratīvās
komisijas priekšsēdētāja vietniece), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
6.             Atļaut K.Blaumanim (Cēsu novada Pašvaldības policijas vecākajam inspektoram par saistošo
noteikumu uzraudzību) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Administratīvās komisijas loceklis), jo amatu
savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
7.             Atļaut K.Blaumanim (Administratīvās komisijas loceklim) savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu (Cēsu novada Pašvaldības policijas vecākais inspektors par saistošo noteikumu uzraudzību), jo amatu
savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
8.             Atļaut J.Miranovičai (Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas loceklei) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Administratīvās komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu,
nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
9.             Atļaut J.Miranovičai (Administratīvās komisijas locekle) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu
amatu (Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore, Administratīvās komisijas Bērnu lietu
apakškomisijas locekle), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām
ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 
 

Lēmums Nr. 166 Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju

Ziņo I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste- personāla speciāliste
 
Ievērojot pašvaldības administratīvo komisiju kompetenci saistībā ar pašvaldības administratīvajā teritorijā nepilngadīgo
personu izdarīto administratīvo pārkāpumu izskatīšanu, kas izriet no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu un  likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1
pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu
novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un
amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu
novada domes lēmumos, Cēsu novada pašvaldības amatpersonu rīkojumos, darbinieku amata aprakstos noteikto
kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm –
par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 252 „Par Administratīvās
komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”.
2.             Lai izskatītu lietas par Cēsu novada administratīvajā teritorijā nepilngadīgo personu izdarītajiem
administratīvajiem pārkāpumiem, apstiprināt Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja :
I.Kerliņa,  juriste
Komisijas priekšsēdētāja vietniece :
Dz.Kozaka, Izglītības nodaļas metodiķe
Komisijas locekļi:
                                    E.Kalniņa, Valsts policijas Vidzemes reģiona Cēsu iecirkņa



23. no 39

Kārtības policijas nodaļas inspektore
                        G.Norbuts, Cēsu novada vecāku domes deleģēts pārstāvis
                        I.Vīksna, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” dienas centra
“Saules taka” vadītāja
Komisijas sekretāre:
            J.Miranoviča, Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore
3.             Atļaut I.Kerliņai (Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas priekšsēdētājai) savienot
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (jurists, Cēsu novada Bāriņtiesas jurists, operatīvais dežurants Valsts policijā,
Administratīvās komisijas priekšsēdētāja), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4.             Atļaut Dz.Kozakai (Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas priekšsēdētāja vietniecei)
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Izglītības nodaļas metodiķe, komisijas izglītojamo atbrīvošanai no
valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas locekle), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
5.             Atļaut Dz.Kozakai (komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas
loceklei) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas
priekšsēdētāja vietniece), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
6.             Atļaut E.Kalniņai (Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas loceklei) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Valsts policijas Vidzemes reģiona Cēsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas
inspektore), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas
normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
7.             Atļaut G.Norbutam (Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas loceklim) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada vecāku domes deleģēts pārstāvis), jo amatu savienošana nerada
interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
8.             Atļaut I.Vīksnai (Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas locekle) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” dienas centrs “Saules taka” vadītāja).
9.             Atļaut J.Miranovičai (Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas loceklei) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Administratīvās komisijas locekle, Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo
lietu inspektore), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas
normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
10.         Atļaut J.Miranovičai (Administratīvās komisijas loceklei) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu
amatu (Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas locekle), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu,
nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
 
 

Lēmums Nr. 167 Par Kokaugu aizsardzības komisiju

Ziņo I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste- personāla speciāliste
 
Lai veiktu Cēsu novada administratīvajā teritorijā augošo kokaugu stāvokļa novērtējumu un pieņemtu lēmumu par to
saglabāšanu, kopšanu vai likvidēšanu atbilstoši Meža likumā un Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumos Nr. 309 „Koku
ciršanu ārpus meža”, un Cēsu novada domes saistošajos noteikumos noteiktajai kārtībai, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu un  likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos,
Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai
amatpersonu rīkojumiem apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un
pienākumus, Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes lēmumos, Cēsu novada
pašvaldības amatpersonu rīkojumos, darbinieku amata aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu
savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba,
G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
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D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 32 „Par Kokaugu
aizsardzības komisiju”.
2.             Lai izskatītu iesniegumus par atļauju izsniegšanu kokaugu ciršanai un vainagu veidošanai Cēsu
novadā (gan ārpus meža zemes, gan meža zemē), apstiprināt Kokaugu aizsardzības komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja :
I.Zicmane,  Komunālās nodaļas ainavu arhitekte
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks :
M.SesTulis, Cēsu novada domes deputāts
Komisijas locekļi:
                                    T.Gailīte, IK “ T.G.Zaļumi” īpašniece
                        A.Raubiško, z/s “Kliģeni” vadītājs
Komisijas sekretāre:
            A.Bukeja, Komunālās nodaļas komunālinženiere
3.             Atļaut I.Zicmanei (Kokaugu aizsardzības komisijas priekšsēdētājai) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Komunālās nodaļas ainavu arhitekte, konkursa komisiju locekle), jo amatu savienošana nerada
interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
4.             Atļaut M.Sestulim (Kokaugu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietniekam) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāts, Cēsu novada medību koordinācijas komisijas
priekšsēdētāja vietnieks), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
5.             Atļaut M.Sestulim (Cēsu novada domes deputāts, Cēsu novada medību koordinācijas komisijas
priekšsēdētāja vietnieks) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Kokaugu aizsardzības komisijas
priekšsēdētāja vietniekam), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
6.             Atļaut T.Gailītei (Kokaugu aizsardzības komisijas loceklei) savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu (IK “ T.G.Zaļumi” īpašniece), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
7.             Atļaut A.Raubiško (Kokaugu aizsardzības komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu (z/s “Kliģeni” vadītājs), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 
 

Lēmums Nr. 168 Par Transporta kustības organizācijas komisiju

Ziņo I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste- personāla speciāliste
 
Lai izstrādātu ceļu satiksmes drošības uzlabošanas un ierobežojuma plānus, t.sk., publisku pasākumu un remontdarbu
norises vietās un laikā, atbilstoši Ceļu satiksmes likumā un Cēsu novada pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajai
kārtībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu un  likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.apakšpunktu , 4.panta otro daļu, 6.pantu,
7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto komisiju
reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Latvijas Republikas spēkā
esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes lēmumos, Cēsu novada pašvaldības amatpersonu rīkojumos,
darbinieku amata aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta
situāciju, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
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Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 35 „ Transporta kustības organizācijas1.
komisiju”.

2.      Lai realizētu ceļu pārvaldītāja kompetenci par pašvaldības ceļiem, izveidot  Transporta kustības organizācijas
komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs :
M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
Komisijas locekļi :
G.Grosbergs, Cēsu novada domes deputāts
J.ŽAGARS, Cēsu novada domes deputāts
A.MALKAVS, Cēsu novada domes deputāts
J.ZLAUGOTNIS, Cēsu novada Būvvaldes arhitekts
M.Ulāns, Cēsu novada Būvvaldes galvenais teritorijas plānotājs
L.Madelāne Attīstības nodaļas vadītāja
V.Kalandārovs, Komunālās nodaļas vadītājs
Komisijas sekretārs:
            A.Bukeja, Komunālās nodaļas sekretāre
3.         Komisijai darbā pieaicināt citus Cēsu novada pašvaldības speciālistus un pārstāvi no Cēsu novada
Pašvaldības policijas, Valsts policijas Vidzemes reģiona Cēsu iecirkņa, VAS „Latvijas valsts ceļi” Vidzemes reģiona Cēsu
nodaļas.
4.         Atļaut M.Malceniekam (Cēsu novada domes deputāts, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas
priekšsēdētājs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijas priekšsēdētāja vietnieks)  savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Transporta kustības organizācijas
komisijā, jo amatu savienošana ir saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
5.         Atļaut M.Malceniekam (Transporta kustības organizācijas komisijas priekšsēdētājs) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāts, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas
priekšsēdētājs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijas priekšsēdētāja vietnieks), jo amatu savienošana ir saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
6.         Atļaut G.Grosbergam (Cēsu novada domes deputāts) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
(Transporta kustības organizācijas komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
7.         Atļaut G.Grosbergam (Transporta kustības organizācijas komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāts), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
8                    Atļaut J.Žagaram (Cēsu novada domes deputāts) savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu (Transporta kustības organizācijas komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
9.         Atļaut J.Žagaram (Transporta kustības organizācijas komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāts), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
10.       Atļaut A.Malkavam  (Cēsu novada domes deputāts) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
(Transporta kustības organizācijas komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
11.       Atļaut A.Malkavam  (Transporta kustības organizācijas komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāts), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
12.       Atļaut V.Kalandārovam (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklim) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Transporta kustības organizācijas komisijas loceklis, Komunālās nodaļas vadītājs,
iepirkumu komisiju loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
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13.       Atļaut V.Kalandārovam (Transporta kustības organizācijas komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis, Komunālās nodaļas vadītājs), jo amatu
savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
14.       Atļaut L.Madelānei (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētāja vietniece) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Transporta kustības organizācijas komisijas locekle, Attīstības nodaļas vadītāja), jo
amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē
valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
15.       Atļaut L.Madelānei (Transporta kustības organizācijas komisijas locekle) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (iepirkumu komisiju locekle, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētāja vietniece),
jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un
nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
16.       Atļaut J.Zlaugotnim (Cēsu novada Būvvaldes arhitekts, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis)
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Transporta kustības organizācijas komisijas loceklis), jo amatu
savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
17.       Atļaut J.Zlaugotnim (Transporta kustības organizācijas komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Cēsu novada Būvvaldes arhitekts, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis, iepirkumu
komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām
ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
18.       Atļaut M.Ulānam (Transporta kustības organizācijas komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas amatu
ar citu amatu (Cēsu novada Būvvaldes galvenais teritorijas plānotājs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas
loceklis, iepirkumu komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
19.       Atļaut M.Ulānam (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas amatu
ar citu amatu (Transporta kustības organizācijas komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 
 

Lēmums Nr. 169 Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju

Ziņo I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste- personāla speciāliste
 
Lai pieņemtu lēmumus par jautājumiem, kas saistīti ar Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošajiem īpašumiem, t.sk.,
pašvaldības īpašumu pārvaldīšanu, kā arī dotu atzinumus par Cēsu novada teritoriju attīstības jautājumiem atbilstoši
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk., Cēsu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem un
teritorijas plānojumam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu un 
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.apakšpunktu , 4.panta otro
daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu
novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto
komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Latvijas Republikas spēkā
esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes lēmumos, Cēsu novada pašvaldības amatpersonu rīkojumos,
darbinieku amata aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta
situāciju, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
1.             Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumu Nr. 412 „ Attīstības un teritorijas
plānošanas komisiju”.
2.             Lai realizētu pašvaldības kompetenci atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, izveidot 
Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs :
M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
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Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
L.MADELĀNE, Attīstības nodaļas vadītāja
Komisijas locekļi :
J.ROZENBERGS, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
V.KRASTIŅŠ, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Z.JĒKABSONE, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
M.Ulāns, Cēsu novada Būvvaldes galvenais teritorijas plānotājs
V.KALANDĀROVS, Komunālās nodaļas vadītājs
V.ZAĻAISKALNA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
J.ZLAUGOTNIS, Cēsu novada Būvvaldes arhitekts
V.NĪTIŅŠ, Attīstības nodaļas speciālists komercdarbības attīstības jautājumos
Komisijas sekretārs:
            A.ALKSNĪTE, Administratīvi juridiskās nodaļas sekretāre
1.             Komisijai darbā pieaicināt citus Cēsu novada pašvaldības speciālistus .
2.             Atļaut M.Malceniekam (Cēsu novada domes deputāts, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas
priekšsēdētājs, Transporta kustības organizācijas priekšsēdētājs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas
priekšsēdētāja vietnieks)  savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijā, jo amatu savienošana ir saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
3.             Atļaut M.Malceniekam (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājam) savienot
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāts, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas
priekšsēdētājs, Transporta kustības organizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Pašvaldības mantas atsavināšanas
un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks), jo amatu savienošana ir saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, nerada
interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
4.             Atļaut L.Madelānei (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētāja vietniece) savienot
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Attīstības nodaļas vadītāja, Transporta kustības organizācijas komisijas
locekle, iepirkumu komisiju locekle), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
5.             Atļaut L.Madelānei (Transporta kustības organizācijas komisijas locekle) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētāja vietniece), jo amatu
savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
6.             Atļaut J.Rozenbergam (Cēsu novada domes priekšsēdētājam)  savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu Attīstības un teritorijas plānošanas komisijā, jo amatu savienošana ir saistīta ar amata pienākumu
pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
7.             Atļaut J.Rozenbergam (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklim) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes priekšsēdētājs, iepirkumu komisiju priekšsēdētājs), jo amatu
savienošana ir saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
8.             Atļaut V.Krastiņam (Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas loceklis) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu Attīstības un teritorijas plānošanas komisijā, jo amatu savienošana nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
9.             Atļaut V.Krastiņam (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas loceklis, iepirkumu komisijas
loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām
un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
10.         Atļaut V.Kalandārovam (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklim) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Transporta kustības organizācijas komisijas loceklis, Komunālās nodaļas vadītājs,
iepirkumu komisiju loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
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11.         Atļaut V.Kalandārovam (Transporta kustības organizācijas komisijas loceklis) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada
interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
12.         Atļaut V.Zaļaiskalnai (Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklei, Cēsu novada medību koordinācijas
komisijas priekšsēdētājai, komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi priekšsēdētāja vietniecei) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas locekle), jo amatu savienošana nerada
interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
13.         Atļaut V.Zaļaiskalnai (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklei) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekle, iepirkumu komisiju locekle, Cēsu novada medību
koordinācijas komisijas priekšsēdētāja, komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi priekšsēdētāja vietniece), jo amatu
savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
14.         Atļaut M.Ulānam (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Cēsu novada Būvvaldes galvenais teritorijas plānotājs, Transporta kustības organizācijas komisijas
loceklis, iepirkumu komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
15.         Atļaut M.Ulānam (Cēsu novada Būvvaldes galvenais teritorijas plānotājs, Transporta kustības
organizācijas komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām
ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
16.         Atļaut Z.Jēkabsonei (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklei) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Cēsu novada Būvvaldes vadītāja, Zemes komisijas priekšsēdētāja, Vidi degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas locekle), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
17.         Atļaut Z.Jēkabsonei (Cēsu novada Būvvaldes vadītāja, Zemes komisijas priekšsēdētāja, Vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas locekle) savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas locekle), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
18.         Atļaut J.Zlaugotnim (Cēsu novada Būvvaldes arhitekts, Transporta kustības organizācijas komisijas
loceklis) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis), jo
amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē
valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
19.         Atļaut J.Zlaugotnim (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Cēsu novada Būvvaldes arhitekts, Transporta kustības organizācijas komisijas loceklis, iepirkumu
komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām
ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
20.         Atļaut V.Nītiņam (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Attīstības nodaļas speciālists komercdarbības attīstības jautājumos), jo amatu savienošana nerada
interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
 

Lēmums Nr. 170 Par Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un izpilddirektora
vērtēšanas komisijas izveidošanu

Ziņo I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste- personāla speciāliste
 
                        Lai izskatītu jautājumus, kas saistīti ar Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītājiem
vai izpilddirektoru  (konkursu izsludināšana vai nesludināšana uz vakanci, konkursa noteikumi, pretendentu atlase un
atbilstības vērtēšana, darba intervijas, disciplinārlietas, atbilstība ieņemamajam amatam, u.tml.), likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs,
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P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 10.10.2013. lēmumu Nr. 413 „ Par komisijas
izveidošanu”.
2.             Lai lemtu par jautājumiem, kas saistīti ar Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītājiem vai
izpilddirektoru  (konkursu izsludināšana, atlase un  vērtēšana, disciplinārlietas, atbilstība ieņemamajam amatam u.tml.,
apstiprināt komisiju Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un izpilddirektora vērtēšanai šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
 Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs;
Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs;
Cēsu novada domes  Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs;
Komisijas sekretārs:
            Administratīvi juridiskās nodaļas jurists- personāla speciālists.
 

Lēmums Nr. 171 Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju

Ziņo I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste- personāla speciāliste
 
Lai veicinātu dzīvojamo māju nodošanu iedzīvotāju pārvaldīšanā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu un  likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta
pirmās daļas 14. un 16.apakšpunktu, 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā
likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu
vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības
un pienākumus, Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes lēmumos, Cēsu novada
pašvaldības amatpersonu rīkojumos, darbinieku amata aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu
savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba,
G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 39 „Par Dzīvojamo māju
privatizācijas komisiju.”
2.        Lai risinātu jautājumus saistībā ar dzīvojamo māju nodošanu iedzīvotāju pārvaldīšanā un izskatītu saņemtos
iesniegumus, apstiprināt Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs :
A.MIHAĻOVS, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks :
Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
            Komisijas locekļi:
                   Z.BĒRZIŅA, Administratīvi juridiskās nodaļas speciāliste deklarēšanas un privatizācijas
jautājumos
                   A.ĶERPE, Nekustamā īpašuma nodaļas pašvaldības īpašumu speciālists
                   V.ZAĻAISKALNA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
            Komisijas sekretārs:
Z.BĒRZIŅA, Administratīvi juridiskās nodaļas speciāliste deklarēšanas un privatizācijas jautājumos
3.        Atļaut A.Mihaļovam (Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram, komisijas darījumiem ar lauksaimniecības
zemi priekšsēdētājam, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājam) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs), jo amatu savienošana ir
saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas
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normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4.        Atļaut A.Mihaļovam (Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors, komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi
priekšsēdētājs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs), jo amatu savienošana ir saistīta ar
amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām
un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
5.        Atļaut Z.Bērziņai (Administratīvi juridiskās nodaļas speciālistei deklarēšanas un privatizācijas jautājumos)
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekle), jo amatu
savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
6.        Atļaut Z.Bērziņai (Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekle) savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu (Administratīvi juridiskās nodaļas speciāliste deklarēšanas un privatizācijas jautājumos), jo amatu savienošana
nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
7.        Atļaut A.Ķerpem (komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi loceklis) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu,
nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
8.        Atļaut A.Ķerpem (Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklim) savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu (komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi loceklis, iepirkumu komisijas loceklis), jo amatu savienošana
nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
9.        Atļaut V.Zaļaiskalnai (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas locekle, Cēsu novada medību
koordinācijas komisijas priekšsēdētāja, komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi priekšsēdētāja vietniece) savienot
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekle), jo amatu savienošana nerada
interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
10.    Atļaut V.Zaļaiskalnai (Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekle) savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas locekle, iepirkumu komisiju locekle, Cēsu novada medību
koordinācijas komisijas priekšsēdētāja, komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi priekšsēdētāja vietniece), jo amatu
savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 
 

Lēmums Nr. 172 Par Dzīvokļu komisiju

Ziņo I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste- personāla speciāliste
 
Lai pieņemtu lēmumus par palīdzības sniegšanu personām dzīvokļu jautājumu risināšanā, t.i., pašvaldībai piederošas
dzīvojamās telpas izīrēšanu vai apmaiņu atbilstoši Cēsu novada pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajai kārtībai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu un  likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1
pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu
novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un
amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu
novada domes lēmumos, Cēsu novada pašvaldības amatpersonu rīkojumos, darbinieku amata aprakstos noteikto
kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm –
par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.    Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 29.08.2013. lēmumu Nr. 323 „Par Dzīvokļu komisiju”.
2.    Deleģēt D.Trapencieri, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāju, darbam Cēsu
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novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijā.
3.    Atļaut D.Trapencierei (Cēsu novada domes deputātei) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu
novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas locekle), jo amatu savienošana nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
4.    Atļaut D.Trapencierei (Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas loceklei)
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāte), jo amatu savienošana nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
 

Lēmums Nr. 173 Par Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju

Ziņo I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste- personāla speciāliste
 
Lai nodrošinātu pašvaldības īpašuma atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajai
kārtībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu un  likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 14. un 16.apakšpunktu, 4.panta otro daļu, 6.pantu,
7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto komisiju
reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Latvijas Republikas spēkā
esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes lēmumos, Cēsu novada pašvaldības amatpersonu rīkojumos,
darbinieku amata aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta
situāciju, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
1.             Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 40 „Par Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisiju.”
2.             Lai nodrošinātu pašvaldības mantas atsavināšanas kārtības ievērošanu, apstiprināt Pašvaldības
mantas atsavināšanas un izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs :
A.MIHAĻOVS, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks :
M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
            Komisijas locekļi:
                   A.ZERNE, Finanšu nodaļas vadītāja
                   S.Zvirbule, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja
                   V.KRASTIŅŠ, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
                   Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
            Komisijas sekretārs:
            A.ĶERPE, Nekustamā īpašuma nodaļas pašvaldības īpašumu speciālists
3.             Atļaut A.Mihaļovam (Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram, komisijas darījumiem ar
lauksaimniecības zemi priekšsēdētājam, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājam) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs), jo amatu
savienošana ir saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4.             Atļaut A.Mihaļovam (Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs)
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors, komisijas darījumiem ar
lauksaimniecības zemi priekšsēdētājs, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs), jo amatu savienošana ir
saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas
normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
5.             Atļaut M.Malceniekam (Cēsu novada domes deputāts, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas
priekšsēdētājs, Transporta kustības organizācijas priekšsēdētājs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas
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priekšsēdētājs)  savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijā, jo amatu savienošana ir saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
6.             Atļaut M.Malceniekam (Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja
vietniekam) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāts, Administratīvo aktu
apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētājs, Transporta kustības organizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Attīstības
un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs), jo amatu savienošana ir saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, nerada
interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
7.             Atļaut A.Zernei (Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas locekle) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (iepirkumu komisijas locekle, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas locekle), jo
amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē
valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
8.             Atļaut A.Zernei (Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas locekle) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas locekle), jo amatu savienošana nerada
interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
9.             Atļaut S.Zvirbulei (Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas loceklei) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas locekle, Administratīvi juridiskās nodaļas
vadītāja), jo amatu savienošana ir saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
10.         Atļaut V.Krastiņam (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijā, jo amatu savienošana nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
11.         Atļaut V.Krastiņam (Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas loceklim) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis, iepirkumu komisijas loceklis), jo
amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē
valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 
 
 
 

Lēmums Nr. 174 Grozījumi Cēsu novada domes 14.03.2013. lēmumā Nr.108  „Par
Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas
komisiju”

Ziņo I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste- personāla speciāliste
 
Pamatojoties uz izmaiņām Cēsu novada pašvaldības darbinieku un amatpersona sastāvā, Cēsu novada dome  ar 14
balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Izdarīt Cēsu novada domes 14.03.2013. lēmumā Nr. 108 „ Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisiju” šādus grozījumus:
1.1.         izslēgt no komisijas sastāva J.Gobu, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju;
1.2.         iekļaut komisijas sastāvā Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju;
1.3.         iekļaut komisijas sastāvā J.ŽAGARU, Cēsu novada domes deputātu.
2.             Atļaut J.Žagaram (Cēsu novada domes deputātam) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu
amatu (Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas loceklis), jo amatu
savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
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3.             Atļaut J.Žagaram (Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas
komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāts), jo amatu
savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 
 

Lēmums Nr. 175 Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmas licencēšanas komisiju

Ziņo I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste- personāla speciāliste
 
Lai realizētu Izglītības likuma 47.pantā noteikto pašvaldības kompetenci par tiesības piešķiršanu Cēsu novada teritorijā
īstenot interešu izglītības programmas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un
61.pantu un  likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas
16.apakšpunktu, 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru
kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu
rīkojumiem apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus,
Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes lēmumos, Cēsu novada pašvaldības
amatpersonu rīkojumos, darbinieku amata aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt
interešu konflikta situāciju, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš,
M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 47 „Par Interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisiju”.
2.        Lai izskatītu iesniegumus par tiesību piešķiršanu īstenot Cēsu novadā interešu izglītības programmas,
apstiprināt Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs :
T.JAUNZEMIS, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
D.RUBENE, Cēsu Pieaugušo izglītības centrs vadītāja
Komisijas locekļi :
            L.KOKINA, Izglītības nodaļas vadītāja
S.RATNIKA, Juridiskās nodaļas juriste
3.        Atļaut T.Jaunzemim (Cēsu novada domes deputātam) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
(Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijas priekšsēdētājs, komisijas brīvo
vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs priekšsēdētājs), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā
ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4.        Atļaut T.Jaunzemim (Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas
komisijas priekšsēdētājs, komisijas brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs priekšsēdētājs) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāts), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
5.        Atļaut D.Rubenei (iestādes vadītājai) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Interešu izglītības
un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijas priekšsēdētāja vietniece), jo amatu savienošana ir
saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas
normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
6.        Atļaut D.Rubenei (Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijas
priekšsēdētāja vietniece) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (iestādes vadītājai), jo amatu savienošana ir
saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas
normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
7.        Atļaut L.Kokinai (Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijas
loceklei) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Izglītības nodaļas vadītāja, iepirkumu komisijas locekle), jo
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amatu savienošana ir saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
8.        Atļaut S.Ratnikai (Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas loceklei) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Administratīvi juridiskās nodaļas juriste, iepirkumu komisijas locekle), jo amatu savienošana ir
saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas
normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 

Lēmums Nr. 176 Par komisiju brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs

Ziņo I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste- personāla speciāliste
 
Lai nodrošinātu vienotu kārtību bērnu reģistrācijai, uzņemšanai un atskaitīšanai no Cēsu novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādēm, kur īsteno pirmsskolas izglītības programmas, atbilstoši Cēsu novada domes saistošajos noteikumos
noteiktajai kārtībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu un  likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.apakšpunktu, 4.panta otro daļu,
6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada
domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto komisiju
reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Latvijas Republikas spēkā
esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes lēmumos, Cēsu novada pašvaldības amatpersonu rīkojumos,
darbinieku amata aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta
situāciju, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 48 „ Komisiju brīvo vietu sadalei
pirmsskolas izglītības iestādēs”.
2.      Lai nodrošinātu Cēsu novada domes saistošo noteikumu izpildi par kārtību kādā notiek bērnu reģistrācija un
vietu piešķiršana uz brīvajām vietām Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, apstiprināt komisiju brīvo
vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs :
T.JAUNZEMIS, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs
Komisijas locekļi :
Vecāku domes deleģēts pārstāvis
       L.KAZAKA, Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
Komisijas sekretāre:
Dz.KOZAKA, Izglītības nodaļas metodiķe
3.      Atļaut T.Jaunzemim (Cēsu novada domes deputātam) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
(Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijas priekšsēdētājs, komisijas brīvo
vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs priekšsēdētājs), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā
ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4.      Atļaut T.Jaunzemim (komisijas brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs priekšsēdētājs) savienot
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāts, Interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmas licencēšanas komisijas priekšsēdētājs), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
5.      Atļaut L.Kazakai (iestādes vadītājai) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (komisijas brīvo vietu
sadalei pirmsskolas izglītības iestādes locekle), jo amatu savienošana ir saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, nerada
interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
6.      Atļaut L.Kazakai (komisijas brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādes locekle) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (iestādes vadītājai), jo amatu savienošana ir saistīta ar amata pienākumu pildīšanu,
nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
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Lēmums Nr. 177 Par Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 27 “Par
personāla atlases komisiju”,Nr. 29 “Par Novērtēšanas komisiju Cēsu novada
pašvaldības un tās amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības
noteikšanai”, Nr. 30 “Par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšnas
un norakstīšanas komisiju”, Nr. 43 “Par ēku un būvju apsekošanas komisiju”, Nr.
51 “Arhīva apstrādes ekspertu komisijas izveidošanu” atzīšanu par spēku
zaudējušiem

Ziņo I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste- personāla speciāliste
 
Pieņemot, ka Cēsu novada dome ar lēmumu apstiprina komisijas, kas īsteno pašvaldības funkcijas un pašvaldībai noteikto
kompetenci noteiktā jomā, bet ar Cēsu novada pašvaldības amatpersonu rīkojumiem tiks apstiprinātas komisijas, kas
saistītas ar iestādes iekšējo procesu un darbību nodrošināšanu, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Atzīt par spēku zaudējušus šādus Cēsu novada domes lēmumus:
1.1.     Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 27 “Par personāla atlases komisiju”;
1.2.     Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 29 “Par Novērtēšanas komisiju Cēsu novada pašvaldības un tās
amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai”;
1.3.     Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 30 “Par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšnas un
norakstīšanas komisiju”;
1.4.Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 43 “Par ēku un būvju apsekošanas komisiju”
1.5.Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 51 “Arhīva apstrādes ekspertu komisijas izveidošanu”
2. Uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam un Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam nepieciešamības
gadījumā ar rīkojumu izveidot pastāvīgās komisijas vai komisiju noteikta jautājuma izskatīšanai.
 
 

Lēmums Nr. 178 Par Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļu
kandidātu pieteikšanos

Ziņo I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste – personāla speciāliste
 
Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta pirmo daļu un
9.pantu, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktam un 61.pantam, Cēsu novada dome  ar 14
balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.          Izsludināt Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos līdz 15.08.2017.
2.          Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Administratīvi juridiskajai nodaļai.
3.          Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 179 Par Cēsu novada pašvaldības 2016. gada publisko pārskatu

Ziņo: K.Pots, Komunikācijas nodaļas vadītājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 72. pantu un likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14. panta trešo daļu,
atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem
pārskatiem”, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2016. gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.
 
pielikums
 
 

Lēmums Nr. 180 Par metu konkursa  “Cēsu Kosmosa centra jaunbūve Cīrulīšu
ielā 63, Cēsīs, Cēsu nov.” žūrijas komisiju

Ziņo M.Ulāns, Cēsu novada Būvvaldes galvenais teritorijas plānotājs
 
Lai izvēlētos labāko risinājumu no arhitektūras, vides kvalitātes, pieejamības un  būvniecības risinājumu viedokļa,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. apakšpunktu un 21.panta pirmās daļas 24.
apakšpunktu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 3.nodaļu, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba,
G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
          
1.             Apstiprināt žūrijas komisiju  metu konkursam „Vienības laukuma, Cēsīs, pārbūves ieceres izstrāde
Cēsu Kosmosa centra jaunbūve Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, Cēsu nov.” šādā sastāvā:
žūrijas komisijas priekšsēdētājs :
 Jānis Rozenbergs – Cēsu novada domes priekšsēdētājs;
Brigita Bula  – sertificēta arhitekte, žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietniece:
žūrijas komisijas locekļi:
Jānis Zlaugotnis – Cēsu novada Būvvaldes arhitekts;
Pauls Irbins – Cēsu novada domes deputāts;
Juris Žagars – Cēsu novada domes deputāts;
Ervīns Krauklis – arhitekts;
žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs :
Mārtiņš Ulāns – Cēsu novada Būvvaldes galvenais teritorijas plānotājs.
2.             Pilnvarot žūrijas komisiju  metu konkursam “Cēsu Kosmosa centra jaunbūve Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs,
Cēsu nov.” izstrādāt konkursa dokumentāciju, apstiprināt konkursa nolikumu un nodrošināt konkursa norisi.
 

Lēmums Nr. 181 Par komandējumu uz Vāciju

Ziņo J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā ilggadējo sadarbību starp Cēsu novada pašvaldību un Achimas pašvaldību (Vācija), pamatojoties uz Achimas
pašvaldības saņemto ielūgumu Cēsu novada pārstāvjiem, t.sk., iepriekšējiem pašvaldību vadītājiem, tikties Achimā
(Vācija)  un piedalīties pilsētas svinībām par godu veltītajos pasākumos, kā arī vadības līmenī iepazīties ar kopīgi jau
realizēto projektu  rezultātiem un pārrunāt tālākās sadarbības iespējas, kā arī pamatojoties uz  Ministru kabineta
12.10.2010. noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, pamatojoties uz Valsts
un pašvaldību amatpersonu institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 6.2 daļu, Ministru kabineta 12.10.2010.

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/Cesu_novada_pasvaldības_publiskais_parskats_2016.pdf
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noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Rozenbergs, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins,
I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
 
1.        Nosūtīt Cēsu novada domes priekšsēdētāju J.Rozenbergu 03.08.-06.08.2017. (ieskaitot) komandējumā uz
Achimu (Vācija).
2.        Cēsu novada domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā pašvaldības domes priekšsēdētāja pienākumus veic
Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos M. Malcenieks.
 

Lēmums Nr. 182 Par papildus finansējumu Latvijas Jaunatnes Olimpiādes
rīkošanai

Ziņo J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
 
 Cēsu novada sporta attīstības stratēģijā 2015.-2020. gadam  viens no izvirzītajiem uzdevumiem ir “veicināt
starptautisku un nacionālas nozīmes sporta sacensību norisi Cēsu novadā”, rezultāts - nodrošināta Cēsu novada
publicitāte valsts un starptautiskā mērogā, sports kā dzīves sastāvdaļa popularizēts iedzīvotāju vidū, veicināta novada
uzņēmējdarbība.
 Cēsu novada Integrētās attīstības programmā 2013.-2019. gadam  rīcības virziens 4.1. ir “veicināt novada
atpazīstamību”, rīcības virziens 1.4. ir “sekmēt sporta un veselīga dzīvesveida attīstību”, uzdevums 1.4.2. “veikt
mērķtiecīgu sporta attīstību” (rezultāts - veicināta novada atpazīstamība, veicināta novada sportistu rezultatīvo radītāju
paaugstināšanās sacensību vidē).
2017. gada 1. februārī starp Cēsu novada pašvaldību un Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju tika noslēgts Sadarbības
līgums Nr. 43/2017/2-20.1, kura ietvaros Cēsu novada pašvaldība  2017. gadā no 7. -9. jūlijam apņemas organizēt VII
Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādi  un Latvijas Jaunatnes Olimpiādes organizēšanai no Latvijas Izglītības un zinātnes
ministrijas 2017. gada valsts budžeta programma 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.09.00 “Sporta federācijas un
sporta pasākumi” Cēsu novada pašvaldībai tiek piešķirti valsts budžeta līdzekļi 80000 EUR (astoņdesmit tūkstoši euro)
atbilstoši Līguma pielikumā pievienotai tāmei par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu (1. līgumi ar sporta veidu
federācijām 26 sporta veidos 60000 EUR (sešdesmit tūkstoši euro), atklāšanas un noslēguma ceremonijas 20000 EUR
(divdesmit tūkstoši euro).
VII Latvijas Jaunatnes Olimpiādē pēc Organizācijas komitejas lēmuma sporta sacensības notika 29 sporta veidos. Lai
nodrošinātu sacensību norisi 29 sporta veidos, tika noslēgti līgumi ar sporta veidu federācijām par kopējo summu 72839
EUR (septiņdesmit divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit deviņi euro).
Latvijas Jaunatnes Olimpiāde  ir valsts mēroga sporta sacensības, kurās piedalās novadu un republikas nozīmes pilsētu
komandas. Latvijas Jaunatnes Olimpiādes uzdevumi ir noskaidrot Latvijas jaunatnes labākos sportistus dažādos sporta
veidos, sekmēt sporta attīstību Latvijas reģionos un pašvaldībās, veicināt pašvaldību iesaistīšanos sporta aktivitātēs,
motivēt pašvaldības atbalstīt sportu, veicināt augstus sasniegumus sportā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.1 “ Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu” un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 06.07.2017. (prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs,
P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piešķirt Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādes organizēšanai papildus finansējumu 14607,00 EUR (četrpadsmit
tūkstoši seši simti septiņi euro), t.sk. 1338,00 EUR  (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit astoņi euro) no pamatbudžeta
izmaksu pozīcijas – izglītības pasākumi un 13 269,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi euro) no Cēsu
novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta asignējumu ieņēmumu pārsvara pār izdevumiem.
2.      Izglītības nodaļai veikt pasākumu tāmju grozījumus.
3.      Finanšu nodaļai 1.punktā minēto finansējumu iekļaut budžeta grozījumos.
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4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 183 Par papildus finansējumu politiski represēto piemiņas vietas
izveidei

Ziņo J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
 
Cēsu novada pašvaldībā 03.07.2017. (reģ. Nr. 8/2565) saņemts Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrības iesniegums „Par
papildus finansējuma piešķiršanu” ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu projektam ”Sirdsapziņas ugunskurs”, lai
pabeigtu celtniecības darbu pirmo kārtu Cēsīs, Pils ielā 12. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 15. panta pirmās daļas 5. punktu, pamatojoties uz Cēsu
novada domes 01.06.2017. lēmumu “Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 „ Par Cēsu novada pašvaldības
2017.gada budžetu” apstiprināšanu” (prot. Nr. 7, 11.p.), Cēsu novada dome  ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba,
G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – 1 (deputāts A.Melbārdis), nolemj:
 
 
1.       Piešķirt Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrībai 4 000,00 EUR (četri tūkstoši eiro 0 centi) projekta
 ”Sirdsapziņas ugunskurs” pirmās kārtas celtniecības darbu Cēsīs, Pils ielā 12 pabeigšanai no Cēsu novada pašvaldības
2017.gada pamatbudžeta asignējumu ieņēmumu pārsvara pār izdevumiem.
2.       Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) piešķirto finansējumu iekļaut budžeta
grozījumos.
3.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 
 

Lēmums Nr. 184 Par Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju

 
 
Pamatojoties  uz noslēgto vienošanos ar J.Gobu par darba attiecību izbeigšanu 30.06.2017., likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 9.apakšpunktu un, ievērojot Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un izpilddirektora
vērtēšanas komisijas 29.06.2017. atzinumu, Cēsu novada dome  ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
I.Laiviņš, M.Malceniks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas – 1 (J.Goba), nolemj:
 
 
1.                  Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja amata atbrīvot Jāni Gobu.
2.                  Uzdot Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un izpilddirektora vērtēšanas komisijai,
ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, veikt kandidātu atlasi Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītāja amata vakancei.
 
 

Lēmums Nr. 185 Par aizņēmumu projekta  „Līvu pamatskolas centrālapkures
izbūve”  realizācijai

Ziņo A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
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Lai nodrošinātu skolēnu veselībai un higiēnas prasībām atbilstošus mācību apstākļus, ir izstrādāts būvprojekts “Līvu
pamatskolas centrālapkures izbūvei” “Līvu skola”, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu , likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 22., 24.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma “ Par valsts budžetu
2017.gadam” 14.panta otrās daļas 1.punktu, ievērojot Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, Cēsu novada dome  ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba,
G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 156 293 EUR ( Viens simts piecdesmit seši tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs euro1.
un 0 centi) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada projekta „ Līvu
pamatskolas centrālapkures izbūve” realizācijai.
Aizņēmumu izsniegt 2017. gadā pēc pieprasījuma.2.
Kredīta atmaksas periodu noteikt 12 (divpadsmit) gadus.3.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2019.gada janvāri.4.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.5.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.6.

 
 
 

Lēmums Nr. 186 Par Cēsu novada pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Vidzemes
plānošanas reģiona Attīstības padomē

Ziņo: I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste – personāla speciāliste
 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Reģionālās attīstības likuma 17.pantu, Cēsu
novada dome ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.Deleģēt Cēsu novada domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu  kā Cēsu novada pašvaldības pārstāvi darbībai (ar balss
un paraksta tiesībām) Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē.
 
2.J.Rozenberga prombūtnes laikā Cēsu novada pašvaldības pārstāvja darbības (ar balss un paraksta tiesībām) Vidzemes
plānošanas reģiona Attīstības padomē veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
M.Malcenieks un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece I.Suija-Markova.
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