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Lēmums Nr. 227 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa
noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Zirņu ielā 17-23, Cēsīs, Cēsu
novadā Ziņo: I. Sietiņsone, pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un 15. panta pirmās daļas 9. punktu par pašvaldības
autonomo funkciju “palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, kas noteic, ka viens no palīdzības sniegšanas iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā veidiem ir palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, un 11. panta trešo daļu par to, ka
pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai dzīvojamai telpai
noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu (..), un 21.1 panta pirmo daļu par to, ka pašvaldībai piederošu vai
tās nomātu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldība dome noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu,
pašvaldība ir tiesīga izīrēt pašvaldības attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē (rīcības virzieni, jomas, u.c.)
nodarbinātam kvalificētam speciālistam un speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu
pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums, ievērojot Cēsu novada
domes 30.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 18 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumos” 3.4. apakšpunktu un lai nodrošinātu
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā valsts vai pašvaldības autonomo funkciju vai Cēsu novada attīstībai
nepieciešamajiem speciālistiem, izīrējot viņiem pašvaldības dzīvojamās telpas,  ievērojot Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas 31.08.2017. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par
(E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis,
I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.        Noteikt pašvaldībai piederošai neizīrētajai dzīvojamai telpai Zirņu ielā 17-23, Cēsīs, Cēsu novadā,
speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu.
2.        Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktorei.
 

Lēmums Nr. 228 Par pašvaldības Komunālās nodaļas autogreidera DZ-143-1
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā, turpmāk – Pašvaldība, saņemts pašvaldības komunālās nodaļas  vadītāja iesniegums
(reģistrēts 24.08.2017. ar Nr.1-29/3137), ar kuru iesniedzējs lūdz uzsākt tā rīcībā esošā autogreidera DZ-143-1, valsts
reģistrācijas numurs T4429LD, turpmāk – Autogreideris,  izsoles procedūru, tādējādi apliecinot, ka tas nav nepieciešams
pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu
iesniegts sertificēta eksperta 23.08.2017. novērtējums, saskaņā ar kuru: Transportlīdzekļa tirgus vērtība noteikta 6800.00
EUR  (seši tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi), bez PVN. Novērtējumu veicis tehniskais vērtētājs Jānis Pušpurs,
sertifikāts Nr. 380, derīgs līdz 28.02.2019. Autogreiders: DZ 143-1, identifikācijas Nr.: 890443, izlaiduma gads: 1989, motors:
A01M, motora jauda: 100ZS, palaišanas motors, mehāniskā pārnesumu kārba, 3 darba un 3 transporta pārnesumi, pilna
masa: 13500 kg., degviela: dīzeļdegviela, riteņu piedziņa: 6x4, krāsa: dzeltena, motora stundas: 2526h, odometra rādījums:
70717 km, tehniskā apskate: 04.2018, uzņemts pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē ar reģ. Nr. /V1231/01, atlikusī bilances
vērtība uz lēmuma pieņemšanas brīdi sastāda 6631.85 EUR (seši tūkstoši seši simti trīsdesmit viens euro un 85 centi),
lietotājs: Cēsu novada pašvaldība.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu
un otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu,  6.panta otro daļu, 9.panta trešo daļu, 11.panta otro daļu un 16.panta pirmo un
otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām pašvaldības iestādēm par
Autogreidera nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai un ievērojot Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijas 31.08.2017. priekšlikumu (protokols Nr.12), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba,
G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot atsavināšanai pašvaldības Komunālās nodaļas autogreideri DZ-143-1, valsts reģistrācijas numurs
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T4429LD, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
2.      Apstiprināt autogreidera izsoles sākumcenu: 6800.00 EUR ( seši tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi), bez PVN.
3.      Apstiprināt autogreidera izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
4.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
Pielikums
 
AUTOGREIDERA izsoles noteikumi      
1. vispārīgie noteikumi
1.1. Autogreideris DZ-143-1, valsts reģistrācijas numurs T4429LD, turpmāk – Autogreidera,  izsoles noteikumi, turpmāk –
Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Autogreidera izsole atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumam.
1.2.  Autogreidera atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3. Izsoli organizē Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
1.4. Autogreidera izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., - 2017. gada 2.novembrī, plkst.
14:30;
1.5. Autogreidera izsoles sākumcena tiek noteikta: 6800.00 EUR (seši tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi), bez PVN.
1.6.Izsoles solis – 50.00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi).
1.7. Nodrošinājuma nauda – 10% no Autogreidera sākumcenas, t.i., 680.00 EUR (seši simti astoņdesmit euro, 00centi).
1.8. Nodrošinājuma nauda ieskaitāma  Cēsu novada pašvaldības kontā -  Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr.
90000031048, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi „Nodrošinājuma
nauda Autogreidera DZ-143-1 izsolei”.
1.9. Sludinājums par Autogreidera izsoli publicējams, laikrakstā „Druva”, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības
mājas lapā www.cesis.lv.
1.10. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
2.      AUTOGREIDERA raksturojums
2.1. Autogreideris :
2.1.1.marka: DZ 143-1, identifikācijas Nr.: 890443, izlaiduma gads: 1989, motors: A01M, motora jauda: 100ZS, palaišanas
motors, mehāniskā pārnesumu kārba, 3 darba un 3 transporta pārnesumi, pilna masa 13500 kg., degviela: dīzeļdegviela,
riteņu piedziņa: 6x4, krāsa: dzeltena, motora stundas 2526 h, odometra rādījums: 70717 km, tehniskā apskate: 04.2018;
2.1.2.Autogreidera īpašnieks ir Cēsu novada pašvaldība, saskaņā ar Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas
apliecību Nr. A 396081;
2.1.3. Autogreiderim netiek noteikts garantijas termiņš ;
2.1.4. Autogreidera pārreģistrācijas un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs ;
2.1.5. Autogreideri var apskatīt, iepriekš piezvanot pa mob.tālruni 29340675, Kosovs Māris.
3. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1.      Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Autogreideri un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. 3.2.      Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2017.gada 1.novembrim
plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.kabinetā (tālr. 26104449, Komisijas
sekretārs) jāreģistrējas un jāiesniedz šādi dokumenti:  3.2.1.      juridiskai personai:
3.2.1.1. pārstāvja pilnvara (oriģināls) vai cits dokuments, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu;
3.2.1.2. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz juridisko personu nav pasludināts maksātnespējas process,
nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu
vai darbības izbeigšanu;
3.2.1.3. statūtu noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.4. informācija par nodrošinājuma naudas iemaksu.
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.2.2.      Fiziskai personai:
3.2.2.1.uzrāda personas apliecinošu dokumentu – pasi;
3.2.2.2.      rakstisks apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process;
3.2.2.3.      informācija par nodrošinājuma naudas samaksu.

http://www.cesis.lv


6. no 35

3.3.      Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku
reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas
adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta
apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4.      Persona netiek reģistrēta, ja:
3.4.1.      nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2.      vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3.      ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta.
4.      IZSOLES PROCESS
4.1.      Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem
un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
4.2.      Izsole var notikt arī tad, ja uz Autogreidera izsoli reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3.      Ja noteiktajā laikā uz Autogreideri ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens
dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo
vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
4.3.1.      sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
4.3.2.      noteikt, ka izsole nenotiek.
4.4.      Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma
nauda netiek atmaksāta.
4.5.      Ja Komisija pieņem Noteikumu 4.3.1.punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt
Autogreidera pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina
gatavību iegādāties Autogreideri par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.      Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ
nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
4.7.      Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un
piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
4.8.      Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
4.9.      Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.10.  Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka
reģistrācijas numuram.
4.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus,   apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.12.  Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.13.  Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.14.  Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
4.15.  Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Autogreideri, paziņo sākumcenu, kā arī izsoles soli – summu par
kādu sākumcena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.16.  Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.17.  Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
4.18.  Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Autogreidera sākumcenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.19.  Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo
solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena
Transportlīdzeklis ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena
tiek ierakstīti protokolā.
4.20.  Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Autogreidera tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka
viņš palielina solīto Autogreidera cenu par noteikto izsoles soli.
4.21.   Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu
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ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. dalībnieki velk lozes
atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.22.  Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.23.  Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu
reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.24.  Izsoles dalībnieks, kurš Autogreideri nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās
protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā Autogreidera. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta,
un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi
dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija
rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 4.3. un 4.5.punktiem.
4.25.  Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Autogreideri, saņem izziņu par izsolē iegūto
Autogreideri. Izziņā norādīta nosolītā Autogreidera cena un samaksas kārtība.
4.26.  Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Autogreideri, atmaksā nodrošinājuma naudu piecu darba dienu laikā.
5.      Samaksas kārtība
5.1.      Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, bez PVN 21%, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu,
jāsamaksā par nosolīto Autogreideri līdz 2017. gada 17. novembrim ieskaitot;
5.2.       Ja nosolītājs līdz 2017.gada 17. novembrim nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt
lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Autogreideri un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles
dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Autogreideri pārsolītajam
pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no
piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Autogreidera pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja
pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja
pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas
noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā;
5.3.      Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Autogreideri, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma
līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu
novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
6.      Nenotikusi izsole
6.1.      Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1.      noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2.      sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3.      noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 
7.      Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1.      Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome nākošajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un
attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas;
7.2.      Pirkuma līgumu paraksta trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 
8.      Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
8.1.      Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 dienu
laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas;
8.2.      Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie termiņi.
 

Lēmums Nr. 229 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skudru iela
4,  Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Nekustamais īpašums Skudru iela 4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0554, turpmāk – Nekustamais īpašums,
reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā  Nr. 1000 0050 7584 uz
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Cēsu novada pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 17.07.2012. Nekustamais
īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0554, platība 1787 m2. Pamatojoties uz
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 16. pantu noteikts
aizliegums piecus gadus nekustamo īpašumu atsavināt, ieķīlāt vai nodibināt personālservitūtus. Aizlieguma termiņš
izbeidzās 18.07.2017.  
Zemes lietošanas mērķis: „individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0601) – 1787 m2.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk – Atsavināšanas likums, 1.panta 6.punktu, Pašvaldībā
saņemts SIA „Invest Cēsis”, Reģ. Nr. LV 44103018948, vērtējums, saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma visticamākā tirgus
vērtība 2017. gada 24. augustā ir 6500.00 EUR (seši tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).
Ievērojot Atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, Pašvaldībā saņemts Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālās nodaļas 17.08.2017. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs) Nr. 9-01/663064-1/1,
saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 7696 EUR (septiņi tūkstoši seši simti deviņdesmit seši euro un
00 centi), Tā kā īpašums izveidots 2009. gadā, tad informācija par Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību uz 2007.gada
31.decembri nav iegūstama.
Uz lēmuma pieņemšanas dienu nepastāv spēkā esošu līgumu par Nekustamā īpašuma lietošanu.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās
daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu un Pārejas noteikumu 12.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 77. panta ceturto daļu, kā
arī Pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 25.07.2017. priekšlikumu (prot. Nr. 30) un Pašvaldības
mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 31.08.2017. priekšlikumu (prot. Nr.12), ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi
no citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par Nekustamā īpašuma nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu
novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.      Nodot atsavināšanai, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu
Skudru iela 4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0554, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra
apzīmējums 4201 004 0554, platība 1787 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums.
2.      Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto (sākotnējo) cenu 7696.00 EUR (septiņi tūkstoši seši simti
deviņdesmit seši euro un 00 centi).

Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.1.
Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.2.
Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.3.

 
 
 
 
 
 
Pielikums
 
cĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA Skudru iela 4, cēsis, cēsu nov. izsoles noteikumi

vispārīgie noteikumi1.

1.1. Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skudru iela 4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0554, kas
sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0554, platība 1787 m2, turpmāk – Nekustamais
īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā - Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole
atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3. Izsoli organizē Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
1.4. Nekustamā īpašuma izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 2017.gada 2.novembrī plkst. 14:00.
1.5. Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) cena7696.00 EUR (septiņi tūkstoši seši simti deviņdesmit seši euro un 00
centi).
1.6. Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).
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1.7. Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 769.60  EUR (septiņi simti sešdesmit deviņi
euro un 60 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048,
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts:
LV67UNLA0004000142344.
1.8. Sludinājums par Nekustamā īpašuma izsoli publicējams Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
laikrakstā „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
1.9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
2.      Nekustamā īpašuma raksturojums
2.1. Nekustamais īpašums Skudru  iela 4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0554, turpmāk – Nekustamais
īpašums, reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā  Nr. 1000 0050
7584 uz Cēsu novada pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 17.07.2012.
Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0554, platība 1787 m2.
Nekustamajam īpašumam nav zemesgrāmatā reģistrētu atsavināšanas aizliegumu.
2.2. Apbūvei paredzētais Nekustamais īpašums kadastrāli uzmērīts un izgatavots zemes vienības, kadastra apzīmējums
4201 004 0554, robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns, nosakot zemes vienības platību un apgrūtinājumus: 120302 –
aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0,0321ha.
2.3. Nekustamais īpašums atrodas Cēsu pilsētā, mikrorajonā Zeltkalns. Apkārtnē individuālā apbūve, ~1km skola,
bērnudārzs. Zemes gabals taisnstūra formas, daļa zemes ar nelielu reljefu, teritorija nav nožogota, zeme izmantota
mazdārziņu vajadzībām. Komunikācijas – iespēja pieslēgties pilsētas ūdensvadam.
2.4.Zemes lietošanas mērķis: „individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0601) – 1787 m2.
3.      IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1.Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
3.2.Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2017.gada 1.novembrim plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā
5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.kabinetā (tālr. 26104449, Komisijas sekretārs ) jāreģistrējas un jāiesniedz vai jāuzrāda šādi
dokumenti: 
       3.2.1. Juridiskai personai: 3.2.1.1. apliecināta spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes
institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.2. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai
pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu vai darbības
izbeigšanu;
3.2.1.3. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
3.2.1.4. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
3.2.1.5. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu;
3.2.1.6. ja paredzēts nekustamā īpašuma nomaksas pirkums, Latvijā reģistrēta juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība
iesniedz dokumentu par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās
apdrošināšanas maksājumus, bet ārvalstu juridiskā persona, kā arī pilnsabiedrība – to apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts
bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību.
             3.2.2 . Fiziskai personai:
                   3.2.2.1. uzrāda personas apliecinošu dokumentu - pasi;
                   3.2.2.2. rakstisks apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts
maksātnespējas process;
3.2.2.3. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu.  
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.3. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas
lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi,
juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos
iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
3.4.1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3. ja uz izsoles dienu ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā maksātnespēju, bankrotu, vai darbības izbeigšanu;

http://www.cesis.lv
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3.4.4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas
ierosināšanai.  
4. Izsoles process
4.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecības.
4.2.Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3.Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz
divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem
Komisijas lēmumiem:
4.3.1.sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
4.3.2.noteikt, ka izsole nenotiek.
4.4.Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek
atmaksāta.
4.5.Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts
Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, izsoles vadītājs piedāvā šim dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma
cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks,
kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu,
kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
4.7.Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties
atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
4.8.Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē. 
4.9.Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.10.Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka
reģistrācijas numuram.
4.11.Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.12.Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, to Komisija (ja tai ir zināms) vai kāds no dalībniekiem
paziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.
4.13.Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.14.Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.15.Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
4.16.Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles
soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.17.Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles
sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par
atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.18.Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.19.Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
4.20.Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.21.Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja
reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs
reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais
īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek
ierakstīti protokolā.
4.22.Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
4.23. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu



11. no 35

ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes
atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.24.Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar
parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.25.Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas Komisijai
savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.26.Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un
neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc Komisijas lēmuma viņš tiek svītrots
no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir
palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens
dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
4.27.Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē
iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība. 
4.28.Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā no
izsoles dienas.
 
5. Samaksas kārtība
5.1. Nosolītājam samaksātais nodrošinājums EUR 769.60  EUR (septiņi simti sešdesmit deviņi euro un 60 centi) tiek
ieskaitīts pirkuma maksā.
5.2.         Pirkuma maksu var maksāt:
5.2.1. samaksājot visu pirkuma maksu par nosolīto Nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā t.i. līdz 2017.gada 17. novembrim
ieskaitot;
5.2.2. noslēdzot pirkuma līgumu, kurā piemērota nomaksa:
5.2.2.1.    pirmā iemaksa 10%  no pirkuma maksas jāsamaksā divu nedēļu laikā t.i. līdz 2017.gada 17.novembrim
ieskaitot;
5.2.2.2.      pārējā pirkuma maksas daļa jāsamaksā, veicot maksājumus vienu reizi mēnesī ne ilgāk kā 5 gadu laikā no
pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
5.3.  Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā  no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par
pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem- nokavējuma procentus 0.1 procenta apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Pircējam ir tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava
vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu atsavinātājam.
5.4.  Ja līdz 2017.gada 17. novembrim ieskaitot nosolītājs nav izpildījis šo Noteikumu 5.2.1. vai 5.2.2.1. punktos minētās
prasības, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo
īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs).
Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā
cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot Komisijai par
Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā,
tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis Komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt Komisijas piedāvājumam, nosolītā
summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētājam
nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
5.6. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma
līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu
novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
6. Nenotikusi izsole
6.1.Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2. sākumcena nav pārsolīta;
            6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
            6.1.4. nolikuma 5.6.punktā noteiktajā gadījumā.
 
7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1. Pēc šo Noteikumu 5.2.1. vai 5.2.2.1. punktos noteiktajā termiņā un apmērā veiktās pirkuma samaksas un attiecīga
apliecinoša dokumenta saņemšanas Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
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7.2. Pirkuma līgumu paraksta 30 (trīsdesmit dienu) laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 
8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
8.1.Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu
laikā no attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
8.2.Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.
 

Lēmums Nr. 230 Par dzīvokļa īpašuma – „Kaķukrogs”- 1,Vaives pagastā, Cēsu
novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldībai

Ziņo: M.Malcenieks, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Dzīvokļa īpašums „Kaķukrogs”- 1,Vaives pagastā, Cēsu novadā, kadastra numurs 4290 900 0222, sastāvošs no
vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 38 m2 un 380/10650 domājamām daļām no administratīvās ēkas un zemes,
ievērojot Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.405 „Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu nodošanu
valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”” (prot. Nr. 14, 33.p.), ar 04.01.2010. apstiprinātu Aktu Nekustamais
īpašums nodots valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”.
Cēsu novada pašvaldībā 22.08.2017. reģistrēts (reģ. Nr.1-40/3112), Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais
dienests” 21.08.2017. iesniegums Nr.1-14/15, ar kuru iesniedzējs kā Pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašumu valdītājs dara
zināmu, ka dzīvoklis „Kaķukrogs”- 1,Vaives pagastā, Cēsu novadā, nav nepieciešams likumā „Par pašvaldībām” noteikto
autonomo funkciju (sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā) izpildei.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.  un otrās daļas 3. punktu un 77.
panta pirmo daļu, kā arī Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.08.2017. priekšlikumu
(prot. Nr.35), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1.      Izbeigt pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījuma tiesības dzīvokļa īpašumam „Kaķukrogs”- 1,Vaives
pagastā, Cēsu novadā, kadastra numurs 4290 900 0222, sastāvošs no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 38 m2 un
380/10650 domājamām daļām no administratīvās ēkas un zemes.
2.      Grozīt Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.405 „Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu
nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”” (prot. nr. 14, 33.p.), izslēdzot 3.pielikuma 8. punktu.
3.      Uzdot Pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot Vienošanos (grozījumus) par dzīvokļa īpašuma
„Kaķukrogs”- 1,Vaives pagastā, Cēsu nov., izslēgšanu no pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā nodoto
Pašvaldības dzīvokļu īpašumu saraksta.
4.      Uzdot pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” izslēgt no pamatlīdzekļu uzskaites pēc stāvokļa uz lēmuma
spēkā stāšanās datumu un nodot Pašvaldībai dzīvokļa īpašumu „Kaķukrogs”- 1,Vaives pag., Cēsu nov.
5.      Uzdot Pašvaldības Finanšu nodaļai uzņemt dzīvokļa īpašumu „Kaķukrogs”- 1,Vaives pag., Cēsu nov.,
Pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē pēc stāvokļa uz lēmuma spēkā stāšanās datumu.
6.      Uzdot pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” sagatavot grozījumus Pašvaldības nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumā, izslēdzot dzīvokļa īpašumu „Kaķukrogs”- 1,Vaives pag., Cēsu
nov., no SIA „JGA” apsaimniekošanā nodoto Pašvaldības dzīvokļu īpašumu saraksta.
7.      Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai.       
8.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 231 Grozījumi Cēsu novada domes 16.02.2017. lēmumā Nr.32 “Par
Cēsu pilsētas Mākslas skolas  pedagoģisko darbinieku amata vienībām”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz starp LR Kultūras ministriju, Cēsu novada pašvaldību un Cēsu pilsētas Mākslas skolu noslēgto
profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas/dejas izglītības programmu finansēšanas līgumu, LR Ministru kabineta
05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras
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un sporta komitejas 31.08.2017. (prot.Nr.10) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.09.2017.(prot.Nr.11)
atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1.      Izteikt lēmuma 4.4. punktu šādā redakcijā:
“4.4.profesionālās ievirzes izglītības skolotājs 2.78 likmes un papildus stundas atbilstoši LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi””.
2.      Lēmums stājas spēkā 01.09.2017.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 232 Par  Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo
noteikumu Nr.18 „Grozījumi Cēsu novada domes 2012.gada 7.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.11  „Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada 
pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības
programmas”  apstiprināšanu”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.un 6. punktu, lai nodrošinātu “Cēsu novada integrētās
attīstības programmas 2013.-2019.gadam“ rīcības plāna uzdevuma “Veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras
pilnveidošana un Medicīnas personāla piesaiste un kapacitātes  stiprināšana” aktivitāšu Veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanai, jaunu un augsti kvalificētu medicīnas speciālistu piesaistes īstenošanu, saskaņā ar Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 31.08.2017. atzinumu (prot.Nr.10) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
07.09.2017.atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret –
nav, atturas – nav,nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi Cēsu novada domes
2012.gada 7.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 11 „Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības
iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas”” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2017.gada 14.septembrī                                                         
                           Nr.18
Grozījumi Cēsu novada domes 2012.gada 7.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11  „Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu
novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu, Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 26.panta pirmo daļu
Izdarīt  Cēsu novada domes 2012.gada 7.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11 „Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu
novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas” šādus grozījumus:
 

Papildināt noteikumu 5.3 punktu ar tekstu:1.

“Ja Vecāki neizmanto piešķirto vietu Iestādē divus gadus pēc kārtas, bērna vieta rindā tiek anulēta, par ko pašvaldība
rakstiski informē Vecākus.”

Papildināt noteikumus ar 3.5.8. punktu šādā redakcijā:1.

„ 3.5.8. kuri vecāki ir Cēsu novadā deklarētas ārstniecības personas, kuru darba vietas ir Cēsu novada teritorijā esošas
medicīnas iestādes.”

Papildināt noteikumus ar 3.7.4.punktu šādā redakcijā:1.
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“3.7.4. Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas rekomendāciju, kurā pamatota attiecīgā speciālista nepieciešamība
saistošo noteikumu 3.5.8. minētajos gadījumos.”
Pielikums
 
Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo  noteikumu  Nr.18 „Grozījumi Cēsu novada domes 2012.gada
7.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11 „Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs,
kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas”” 
PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
pamatojums

Cēsu novada domes 2016.gada 30.jūnija lēmuma Nr. 189  “Par Cēsu
novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam aktualizētas sadaļas
“Investīciju plāns” apstiprināšanu” pielikumā “Cēsu novada integrētās
attīstības programmas 2013.-2019.gadam “noteikta rīcības plāna
uzdevuma “Veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras pilnveidošana un
Medicīnas personāla piesaiste un kapacitātes  stiprināšana” īstenošanas
aktivitāte  “jaunu un augsti kvalificētu medicīnas speciālistu piesaistes
īstenošana”. Lai to realizētu, medicīnas speciālistu bērni jānodrošina arī ar
vietu pirmsskolas izglītības iestādē. Cēsīs vietu saņemšanai pirmsskolas
izglītības iestādē gaida vairāk kā 270 bērnu.
Ir noslēgti līgumi ar astoņiem ārstiem speciālistiem, kuri plāno strādāt Cēsu
klīnikā. Šobrīd personāla trūkuma dēļ ir apdraudēta pat neatliekamās
palīdzības sniegšana.
Šobrīd Cēsu novadā reģistrētā rinda par vietu izglītojamajam pirmsskolas
izglītības iestādē neatbilst realitātei, jo ir bērni, kuri vairākus gadus
apmeklē citu novadu pirmsskolas izglītības iestādes,  piedāvātās vietas
Cēsu novadā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs neizmanto , bet
vecāki no vietas rindā uz vietu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādē
neatsakās. Rezultātā ir bērni, kuri līdz skolas vecumam apmeklē citu
novadu pirmsskolas izglītības iestādes un vienlaikus ir rindā uz vietu Cēsu 
novadā, tādejādi veidojas realitātei neatbilstoša rinda.

2. Īss saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

Cēsu novada 07.07.2012. saistošie noteikumi Nr.11 „Bērnu reģistrācija un 
uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek
īstenotas pirmsskolas izglītības programmas” tiek papildināti ar jaunu
3.5.8.punktu, kas paredz tiesības ārpus kārtas piešķirt vietu bērniem, kuri
ir Cēsu novadā deklarētu ārstniecības personu, kuru darba vietas ir Cēsu
novada teritorijā esošas medicīnas iestādes.  Tādējādi tiek nodrošināta
2016.gada 30.jūnija lēmuma Nr. 189 “ Par Cēsu novada Attīstības
programmas 2013.-2019. gadam aktualizētas sadaļas “Investīciju plāns”
apstiprināšanu” aktivitātes  “jaunu un augsti kvalificētu medicīnas
speciālistu piesaistes īstenošana”.  izpildes veicināšana.
Cēsu novada 07.07.2012. saistošie noteikumi Nr.11 „Bērnu reģistrācija un 
uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek
īstenotas pirmsskolas izglītības programmas” 5.3 punkts papildināts ar
tekstu:” Ja Vecāki neizmanto piešķirto vieto Iestādē divus gadus pēc
kārtas, bērna vieta rindā tiek anulēta, par ko pašvaldība rakstiski informē
Vecākus.”

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Ir  attiecināms

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

Nav attiecināms

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav attiecināms
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6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Ir saņemti ieteikumi no Cēsu novada pašvaldības Brīvo vietu sadales
pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas, no  Cēsu novada pašvaldības
aģentūras "Sociālais dienests", iedzīvotājiem, no SIA Cēsu klīnika. Saistošo
noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.cesis.lv Cēsu
novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”, pieejams Cēsu
novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 5,
Cēsis, Cēsu novads).

Lēmums Nr. 233 Par projekta „100%joy“ (100 procenti prieka) realizēšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai attīstītu darbu ar jaunatni, popularizētu brīvprātīgo darbu un veicinātu kultūras apmaiņu, uzņemot brīvprātīgos
jauniešus no citām valstīm, Cēsu novada pašvaldība Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātam projektu
konkursam ERASMUS+ bija iesniegusi projektu „100%joy“ (100 procenti prieka (turpmāk – projekts). Projekts konkursā
guvis atbalstu. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta 3.daļu, ievērojot 
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020., Cēsu novada integrētās attīstības programmu 2013. – 2019.gadam un
Cēsu novada Jaunatnes politikas stratēģija 2012. - 2017.gadam, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 31.08.2017. (prot.Nr.10) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.09.2017.(prot.Nr.11)
atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1.       Noteikt Cēsu novada jaunatnes lietu speciālisti Ivetu Jermolajevu  kā projekta atbildīgo personu, projekta
realizācijas laikā no 25.08.2017.-24.12.2018.
2.       Projekta īstenošanas laikā atļaut Cēsu Bērnu un jauniešu centram no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt
projekta „100%joy“ priekšfinansējumu daļu ne vairāk kā 20% apmērā no projekta maksimālā finansējuma  apmēra.
Projekta maksimālā summa: 17 208.00 EUR (20% 3441,60 EUR).
3.       Uzdot Cēsu Bērnu un jauniešu centram finansējumu atmaksāt iestādes uzturēšanas izdevumos 5 (piecu)
darba dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas.
4.       Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.
5.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 234 Par Cēsu novada domes 2017. gada 14.septembra saistošo
noteikumu Nr.19 „Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Par braukšanas maksas atvieglojumiem
sabiedriskajā transportā’’’’ apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu (gādā par iedzīvotāju
izglītību) un 19.punktu (organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus), ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras
un sporta komitejas 31.08.2017. atzinumu (prot.Nr.10) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.09.2017. atzinumu
(prot.Nr.11), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav,nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2017. gada 14.septembra saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījumi Cēsu novada domes
2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā
transportā””, saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs

http://www.cesis.lv/
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2017. gada 14.septembrī                                            
                                    Nr.19
Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Par braukšanas maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā’’
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par braukšanas maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” (prot. Nr. 14, 10.p.) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
“Šie saistošie noteikumi, turpmāk – noteikumi, nosaka kārtību, kādā piešķir braukšanas maksas atvieglojumus
sabiedriskajā transportā maršrutos “Cēsis-Krīvi-Rīdzene”, “Cēsis-Rāmuļi”, “Cēsis–Rīdzene-Bērzkrogs-Cēsis” un “Cēsis-
Bērzkrogs-Rīdzene-Cēsis” turpmāk – maršruts”.
1.2.Aizstāt saistošo noteikumu 4.4. apakšpunktā skaitli “90”  ar skaitli “100”.
1.3.Aizstāt saistošo noteikumu 4.5. apakšpunktā skaitli “90”  ar skaitli “100”.
 
Pielikums
 
Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr.19
Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Par braukšanas maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā’’
PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.    Īss saistošo noteikumu projekta
satura izklāsts

 Grozījumi saistošajos noteikumos: papildināti
maršrutu saraksti, kā arī atvieglojumu apmērs
pieaugušajiem,  kuri pavada izglītojamo uz Līvu vai
Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas grupu vai 1.-2.klasi
un  kuri pavada izglītojamo uz Cēsu novada
administratīvajā teritorijā esošu valsts vai
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi vai
1.-2.klasi, ja izglītojamā faktiskā dzīves vieta ir Vaives
pagasta Cēsu novadā administratīvā teritorija.
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2.    Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības pamatojums

Cēsu novada dome 2016. gada 22. septembrī ar
domes lēmumu Nr. 250 “Par Cēsu novada domes
2016. gada 22. septembra saistošo noteikumu Nr. 18
“Par braukšanas maksas atvieglojumiem
sabiedriskajā transportā” apstiprināšanu” (prot. Nr.
14, 10.p.) ir apstiprinājusi kārtību, kādā pašvaldības
vai valsts dibināto un Cēsu novada administratīvajā
teritorijā esošo izglītības iestāžu izglītojamie (un viņus
pavadošās personas), lai iegūtu izglītību Cēsu novada
administratīvajā teritorijā esošā pirmsskolas, pamata
vai vispārējās, profesionālajā vai profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs,  var saņemt braukšanas
maksas atvieglojumus sabiedriskā transporta
maršrutā “Cēsis – Rāmuļi”. Saistošie noteikumi
nosaka arī kārtību, kādā braukšanas maksas
atvieglojumus saņem Līvu un Rāmuļu pamatskolu
personāls, tādējādi nodrošinot iestāžu darbības
nepārtrauktību un uzraugot citu izglītojamo drošību
brauciena laikā.
Lai nodrošinātu izglītojamajiem iespēju nokļūt līdz
dzīvesvietai dažādos laikos un nodrošinātu iespēju
apmeklēt interešu izglītību, saistošie noteikumi tiek
papildināti ar maršrutiem “Cēsis-Krīvi-Rīdzene”,
“Cēsis – Rīdzene-Bērzkrogs-Cēsis” un “Cēsis-
Bērzkrogs-Rīdzene-Cēsis”.
Saistošo noteikumu 4.4. un 4.5. punktos ir noteikta
90% atlaide pieaugušajiem,  kuri pavada izglītojamo
uz Līvu vai Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas grupu
vai 1.-2.klasi un  kuri pavada izglītojamo uz Cēsu
novada administratīvajā teritorijā esošu valsts vai
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi vai
1.-2.klasi, ja izglītojamā faktiskā dzīves vieta ir Vaives
pagasta Cēsu novadā administratīvā teritorija.
Piemērojot saistošos noteikumus, tika konstatēts, ka
autobusā par braukšanas biļeti iekasējot tik maza
apmēra līdzmaksājumu, kavējās autobusa kustības
laiki. Līdz ar to tika kavēts viss maršrutā noteiktais
laiks. Lai nodrošinātu skolēnu savlaicīgu nokļūšanu
izglītības iestādēs, nekavētu autobusa kustības
laikus, nodrošinātu pavadoņu klātbūtni pirmsskolas
bērniem, 1. un 2. klases skolēniem, ar saistošo
noteikumu grozījumiem tiek noteikta 100% atlaide
pieaugušajiem,  kuri pavada izglītojamo uz Līvu vai
Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas grupu vai 1.-2.klasi
un  kuri pavada izglītojamo uz Cēsu novada
administratīvajā teritorijā esošu valsts vai
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi vai
1.-2.klasi, ja izglītojamā faktiskā dzīves vieta ir Vaives
pagasta Cēsu novadā administratīvā teritorija.

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

Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetā skolēnu
pārvadājumiem tika plānoti 32 000 EUR gadā.  Ņemot
vērā, ka no 01.09.2017. plānota valsts dotācija
skolēnu pārvadājumiem, ietekmes uz budžetu nav.

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

Nav

5.    Informācija par
administratīvajām procedūrām

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un
administratīvajām procedūrām.
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6.    Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Nav

 
 

Lēmums Nr. 235 Par amata vienības izveidošanu Cēsu 1.pamatskolā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 05.05.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, lai skola
profesionāli varētu sadarboties un nodrošināt izglītojamo un viņu vecāku tiesības, intereses sarežģītos jautājumos,
atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 31.08.2017. (prot. Nr.10) atzinumam un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 07.09.2017. (prot. Nr.11) atzinumam, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba,
G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.      Izveidot Cēsu 1.pamatskolā no 01.09.2017. amata vienību “sociālais pedagogs” (profesijas kods klasifikatorā
2359 01) 0,5 likmes, nosakot mēnešalgu no pašvaldības budžeta.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 236 Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo
noteikumu Nr.20 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 8.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 17 „ Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušiem bērniem”” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un LR Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu  Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.09.2017.
atzinumam (protokols Nr.11), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret –
nav, atturas – nav,nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2017. gada 14. septembra saistošos noteikumus Nr.20 “Grozījumi Cēsu novada domes
2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušiem bērniem””.
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2017.gada
14.septembrī                                                                    
               Nr.20
Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos           Nr. 17 „ Par Cēsu novada
pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem” apstiprināšanu
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 piekto daļu,
 Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857
”Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc aprūpes beigšanās”
22. 27., 30., 31., 311.punktu,
un Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu
Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi”  43.punktu
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Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu
bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem” šādus grozījumus:
 
 
 
 
 
 
 
1.      Papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar atsauci uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 25.2 panta piekto daļu.
 
2.      Izteikt 3. un 4.  punktu šādā redakcijā:
“3. Cēsu novadā ir šādi atbalsta veidi bāreņiem:
3.1. valstī noteiktās sociālās garantijas  bāreņiem un atbalsts audžuģimenei:
3.1.1. naudas līdzekļu izmaksa patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
3.1.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
3.1.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem;
3.1.4. dzīvokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam;
3.1.5. ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei;
3.2. pašvaldības noteiktais atbalsts:
3.2.1. vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu audžuģimenē;
3.2.2. vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē;
3.2.3. brīvpusdienas;
3.2.4. pabalsts mācību piederumu iegādei;
3.2.5. uztura nauda.
4. Noteikumu 3.2.2. – 3.2.5. apakšpunktos minēto atbalstu ir tiesības saņemt bārenim, par kura ārpusģimenes aprūpi
lēmumu pieņēmusi Cēsu novada bāriņtiesa un kura deklarētā dzīvesvieta pirms bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas ir bijusi
Cēsu novada administratīvajā teritorijā un ārpusģimenes aprūpes iemesls atbilstoši bāriņtiesas lēmumam nav vecāku
darba apstākļi, kuru dēļ viņi nevar aprūpēt bērnu.”.
      3. Papildināt saistošos  noteikumus ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:
“IV1. Dzīvokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam
13.1        Dzīvokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam ir tiesīgas saņemt likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā” noteiktās personas.
13.2        Dzīvokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam par tā lietošanā esošo dzīvojamo telpu piešķir
likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteikto izdevumu segšanai.
13.3        Dzīvokļa pabalsta bez vecāku gādības palikušam bērnam apmērs, kas tiek aprēķināts saskaņā ar
Noteikumu pielikumu, ir līdz 47,25 euro apkures sezonas mēnešos no oktobra līdz aprīlim un līdz 32,25 euro pārējā gada
periodā.
13.4      Pabalsta saņemšanai bārenis iesniedz iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (izņemot
gadījumu, ja iesniegumu iesniedz elektroniski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tas ir parakstīts ar elektronisko
parakstu, kā arī tad, ja iesniegumu iesniedz un personas identitāti pārbauda, izmantojot tiešsaistes formas, kuras
pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv), iesniegumam pievienojot dzīvokļa īres vai
apakšīres līguma vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.
13.5      Dienests desmit darbdienu laikā no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu  saņemšanas dienas pieņem
lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt dzīvokļa pabalstu.
13.6      Dzīvokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam laika periodā, kad bārenim ir tiesības pieprasīt un
saņemt šo pabalstu, piešķir uz sešiem mēnešiem ar tā mēneša 1.datumu, kurā ir pieņemts lēmums par šī pabalsta
piešķiršanu. Izbeidzoties piešķirtā pabalsta izmaksas periodam, bārenim ir tiesības dzīvokļa pabalstu bez vecāku gādības
palikušam bērnam pieprasīt atkārtoti.
13.7      Dzīvokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs dzīvojamā telpā,
par kuru pieprasīts pabalsts, pastāvīgi nedzīvo.
13.8      Dzīvokļa pabalsta bez vecāku gādības palikušam bērnam saņēmējam ir pienākums:

http://www.latvija.lv
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13.81. katru mēnesi līdz 25. datumam iesniegt Dienestam attiecīgā mēneša rēķina  vai rēķinu par dzīvojamās telpas
lietošanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem   kopiju (kopijas);
13.82. nekavējoties informēt Dienestu, ja tiek mainīta pabalsta saņēmēja dzīvesvieta.
13.9      Dienests katru mēnesi 10 darbdienu laikā no rēķina vai rēķinu par dzīvojamās telpas lietošanu un ar to
saistītajiem pakalpojumiem kopijas (kopiju) saņemšanas dienas ieskaita pabalstu bāreņa norādītajā kredītiestādes kontā.”.
 
4.                  Izteikt V un VI nodaļu  šādā redakcijā:
“V. Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei
14. Pabalstu audžuģimenei bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra  iegādei izmaksā saskaņā ar Ministru
kabineta audžuģimenes noteikumiem.
15. Pabalstu audžuģimenei bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksā katru mēnesi līdz attiecīgā
mēneša 10 datumam, pabalsta apmēru nosakot no valstī noteiktās attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba
algas:
15.1. 70% apmērā bāreņiem līdz 3 gadu vecumam;
15.2. 60% apmērā bāreņiem no 4 līdz 14 gadu vecumam;
15.3. 80% apmērā bāreņiem no 15 līdz 18 gadu vecumam un bērniem bāreņiem ar invaliditāti.
16. Pabalsta audžuģimenei bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksu uzsāk pēc līguma noslēgšanas
ar audžuģimeni.
VI. Vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu audžuģimenē
17. Vienreizēju pabalstu, ievietojot bērnu audžuģimenē, piešķir audžuģimenei, ar kuru Dienests noslēdzis līgumu par
bērna ievietošanu audžuģimenē. Līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē ir pamats pabalsta, ievietojot bērnu
audžuģimenē, piešķiršanai.
18. Vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu audžuģimenē, ir līdz 110,00 euro, ja bārenis nav nodrošināts ar atbilstošu
apģērbu un mīksto inventāru, un pabalstu izmaksā 10 dienu laikā no sociālā darbinieka izvērtējuma par pabalsta apmēru
un līguma par bāreņa ievietošanu audžuģimenē noslēgšanas dienas.”.
Pielikums
Cēsu novada domes 08.10.2015.
Saistošajiem noteikumiem Nr.17
Dzīvokļa pabalsta bez vecāku gādības palikušam bērnam apmēra aprēķins
Pabalstu aprēķinā kā par dzīvojamās telpas ar nosacīto platību 30 m2 lietošanu un ar tās lietošanu saistīto vidējo mēneša
izdevumu summu 1 personai:

Nr.p.k. Izdevumi, kuru segšanai paredzēts
pabalsts

Pabalsta apmērs, euro
mēnesī
Apkures
sezonā (no
oktobra līdz
aprīlim)

Atlikušajā
gada
periodā

1.       Par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa
vai nepieciešamie izdevumi par  obligāti
veicamajām pārvaldīšanas darbībām) vidēji
0,50 euro par 1 m2 mēnesī

15,00 15,00

2.       Par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu (ja tie nav
ietverti īres maksā vai nepieciešamajos
izdevumos par obligāti veicamajam
pārvaldīšanas darbībām)

  

3.       Par dabasgāzi vai balonu gāzes patēriņu     
2 m3 mēnesī (2*0.73=1.46)

1,46 1,46

4.       Par elektroenerģiju 50 kWh mēnesī
(50*0.5334+1.50=4.17)

4,17 4,17

5.       Apkures nodrošināšanai neatkarīgi no
siltumenerģijas veida 0,50 euro par 1 m2
mēnesī

15,00  

6.       Aukstajam ūdenim un kanalizācijas
pakalpojumiem līdz 2 m3 mēnesī
(2,06*2=4,12)

4,12 4,12
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7.       Siltumenerģijai karstā ūdens nodrošināšanai
1 m3 mēnesī (1*5,50=5,50)

5,50 5,50

8. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanai 1,00 1,00
9. Asenizācijas pakalpojumiem 1,00 1,00
 KOPĀ: 47,25 32,25

 
Pielikums
 
Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr.20 “Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8.
oktobra saistošajos noteikumos   Nr. 17 „ Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem” apstiprināšanu” PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pašreizējās
situācijas
raksturojums
 
 

Šobrīd Cēsu novada pašvaldībā  nodrošināto atbalstu bērniem bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušiem bērniem papildus Ministru kabineta
noteikumiem par sociālajām garantijām bērniem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem nosaka  Cēsu novada domes 2015. gada 8.
oktobra saistošie noteikumi Nr.17 “Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu
bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem” (Saistošie
noteikumi). 

Saistošo
noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta
būtība

Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 25.2
panta piekto daļu    pašvaldība domes saistošajos noteikumos paredz
kārtību, kādā aprēķināms un izmaksājams dzīvokļa pabalsts bez vecāku
gādības palikušam bērnam. Saistošajos noteikumos regulējums par
minētā pabalsta piešķiršanu nav ietverts, tāpēc Saistošie noteikumi
attiecīgi papildināmi.
Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes
noteikumi” 43.punkta 43.2. apakšpunktā noteikts, ka pašvaldība nosaka
Ministru kabineta audžuģimenei paredzētā pabalsta apģērba un mīkstā
inventāra iegādei apmēru un izmaksas kārtību atbilstoši bērna
vajadzībām. Ievērojot, ka atbilstoši Saistošo  noteikumu 18. punktam 
pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksa paredzēta tikai
vienu reizi, proti, ievietojot bērnu audžuģimenē, netiek nodrošināts, ka
audžuģimene pašvaldības pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra
iegādei saņem atbilstoši bērna vajadzībām, kas ir aktuālas visu laiku,
kamēr bērns uzturas audžuģimenē, un kā noteikts normatīvajā aktā,
tāpēc jāizdara atbilstoši grozījumi Saistošajos noteikumos, paredzot
Ministru kabineta noteikto pabalsta (bērna uzturam un bērna apģērba un
mīkstā inventāra iegādei) kopēju izmaksu katru mēnesi.
Papildus Ministru kabineta noteiktajiem pabalstiem pašvaldība kā brīvās
iniciatīvas pabalstu atbilstoši sociālā darbinieka izvērtējumam atkarībā no
bērna nodrošinājuma ar apģērbu un mīksto inventāru, piešķir vienreizēju
pabalstu,   ievietojot bērnu audžuģimenē.
 

Īss Saistošo
noteikumu
projekta satura
izklāsts

Projektā:
-          Saistošajos noteikumos tiek paredzēts, ka Ministru kabineta
noteiktie pabalsti  audžuģimenei bērna uzturam un apģērba un mīkstā
inventāra iegādei audžuģimenei tiek maksāti vienā ikmēneša maksājumā;
-          Saistošajos noteikumos ietverts vienreizējs pabalsts, ievietojot
bērnu audžuģimenē; šis pabalsts audžuģimenēm tiek piešķirts kā
pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsts saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu;
-          Saistošie noteikumi papildināti ar IV1 nodaļu “Dzīvokļa pabalsts
bez vecāku gādības palikušam bērnam”.
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Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
pašvaldības
budžetu

Tiek ieviests jauns pabalsts “dzīvokļa pabalsts bez vecāku gādības
palikušam bērnam” esošā budžeta ietvaros.
Šobrīd pašvaldībā ir 22 bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni,
14 no tiem var pretendēt uz dzīvokļa pabalstu bez vecāku gādības
palikušam bērnam. 2018.gadā pilngadību sasniegs vēl 5 bērni. Plānotais 
maksimālais piešķiramais dzīvokļa pabalsts bez vecāku gādības
palikušam bērnam ir 47,25 euro apkures sezonas mēnešos no oktobra līdz
aprīlim (47.25* 7 mēneši =330.75 euro gadā apkures mēnešos) un 32.25
euro atlikušajā gada periodā (32.25*5 mēneši =161.25 euro), tas nozīme,
ka gada maksimālā  izmaksājamā summa vienam bērnam būs 492.00
euro.

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Nav

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām 

Nav

Normatīvie akti,
saskaņā ar
kuriem Saistošie
noteikumi
sagatavoti

Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļu, likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.2 piektā daļa, un  Ministru kabineta
19.12.2006. noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi”  43.punkts.

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā ar
Saistošo
noteikumu
projektu

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

 

Lēmums Nr. 237 Par LAT RUS projekta pieteikumu “Ilgtspējīgas 
infrastruktūras attīstība un atraktīvas rekreācijas zonas dabā “ (Development 
of sustainable  infrastructure and attractive recreation zones in the nature-
Green Towers)

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  Latvijas-Krievijas  pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 gadam Eiropas  Kaimiņattiecību
instrumenta ietvaros, Rūjienas pašvaldības kā vadošā projekta partnera uzaicinājumu piedalīties kā partnerim projektā
“Ilgtspējīgas infrastruktūras  attīstība un atraktīvas rekreācijas zonas dabā” balstoties uz Cēsu novada pašvaldības
Attīstības programmas 2013.-2019.gadam Rīcības plāna Rīcības virziena RV3.2. “Paaugstināt novada pievilcību un sekmēt
tā dabas vērtību saglabāšanu” uzdevumu U3.2.3. “Sekmēt dabas teritoriju saglabāšanu un attīstību”, ievērojot likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3. un 13. punktu un saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas konceptuālu atbalstu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.09.2017. atzinumu
(prot.Nr.11), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:

http://www.cesis.lv/
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1. Sagatavot un iesniegt projekta “Ilgtspējīgas infrastruktūras attīstība un atraktīvas rekreācijas zonas dabā “pieteikumu,
nodrošinot Cēsu novada pašvaldības dalību, ar kopējām projekta izmaksām 198 000 EUR (viens  simts deviņdesmit
astoņi tūkstoši eiro) apmērā, pašvaldības līdzfinansējums ne vairāk kā 10% apmērā jeb 19 800  EUR, (deviņpadsmit
tūkstoši astoņi simti eiro), LAT-RUS programmas līdzfinansējums 90% apmērā jeb 178 200  EUR, (viens simts
septiņdesmit astoņi tūkstoši divi simti eiro).
2. Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu nodaļā projekta ieviešanas izdevumu tāmi.
3. Projektu realizēt no 2018. gada līdz  2019. gadam.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos.
 
 

Lēmums Nr. 238 Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo
noteikumu Nr.21 „Grozījumi Cēsu novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu””
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.09.2017.
atzinumam (protokols Nr.11), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošos noteikumus Nr.21 „ Grozījumi Cēsu novada domes
2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu””  saskaņā ar
pielikumu.
 
Pielikums – budžeta grozījumi
 
 

Lēmums Nr. 239 Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septemba saistošo
noteikumu Nr.22 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
maksas pakalpojumi” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g apakšpunktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Publisko
aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17. panta otro un ceturto daļu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
07.09.2017. atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret –
nav, atturas – nav,nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošos noteikumus Nr.22 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2017.gada
14.septembrī                                                                    
              Nr.22

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/238_budzeta_grozijumi.pdf
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Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu  
Pašvaldības aģentūras  “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojums Cena (EUR)
periodā no
1.oktobra
līdz
30.aprīlim

Cena (EUR)
periodā no
1.maija līdz
30.septembrim

 
1.Ieejas maksa:

 

1.1. Pils kompleksā (Muzejs, pilsdrupas, pils dārzs, Izstāžu
nams) pieaugušajiem

5,00 6,00

1.2. Pils kompleksā (Muzejs, pilsdrupas, pils dārzs, Izstāžu
nams) skolēniem, studentiem, pensionāriem

2,50 3,50

1.3. Pils kompleksā (Muzejs, pilsdrupas, pils dārzs, Izstāžu
nams) ģimenēm (2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 16
gadu vecumam)

9,00 12,00

1.4. Ieejas maksai Pils kompleksā, Muzejā vai pilsdrupās pieaugušo grupai, lielākai par 10
personām maksas atvieglojumi 10% apmērā

1.5. Muzejā pieaugušajiem 3,00 4,00
1.6. Muzejā skolēniem, studentiem, pensionāriem 1,50 2,50
1.7. Muzejā ģimenēm (2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 16

gadu vecumam)
6,00 9,00

1.8. Pieaugušajiem uz pilsdrupām un pils dārzu 3,00 4,00
1.9. Skolēniem, studentiem, pensionāriem uz pilsdrupām un

pils dārzu
1,50 2,50

1.10. Ģimenēm (2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 16 gadu
vecumam) uz pilsdrupām un pils dārzu

6,00 9,00

 
Nr.
p.k.

Pakalpojums Cena
(EUR)

1.11. Lademahera torņa apmeklējums pieaugušajiem 1,50
1.12. Lademahera torņa apmeklējums skolēniem, studentiem,

pensionāriem
1,00

1.13. Atklātajā muzeja krājumā pieaugušajiem 1,00
1.14. Atklātajā muzeja krājumā skolēniem, studentiem, pensionāriem 1,00
1.15. Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu,

demonstrējumu, atrakciju apmeklējumiem pieaugušajiem
2,50

1.16. Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu,
demonstrējumu, atrakciju apmeklējumiem skolēniem, studentiem,
pensionāriem

1,50

1.17. Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu,
demonstrējumu, atrakciju apmeklējumiem pirmsskolas vecuma
bērniem

1,00

1.18. Koncertā pieaugušajiem* 2,50 līdz
15,00

1.19. Koncertā skolēniem, studentiem, pensionāriem* 0,50 līdz
10,00

1.20. Izklaides pasākumā pieaugušajiem* 2,50 līdz
15,00

1.21. Izklaides pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem* 0,50 līdz
10,00

1.22. Izglītojošā pasākumā pieaugušajiem* 1,00 līdz
10,00

1.23. Izglītojošā pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem* 0,50 līdz
10,00



25. no 35

1.24. Bērnu pasākumā pieaugušajiem* 1,00 līdz
10,00

1.25. Bērnu pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem* 0,50 līdz
3,00

1.26. Uz amatiermākslas kolektīvu koncertiem pieaugušajiem 1,50 – 5,00
1.27. Uz amatiermākslas kolektīvu koncertiem skolēniem, studentiem,

pensionāriem
1,00 – 3,00

1.28. Izstādē pieaugušajiem Pils kompleksā* 0,50 līdz
10,00

1.29. Izstādē skolēniem, studentiem, pensionāriem Pils kompleksā* 0,50 līdz
5,00

1.30. Izstādē pieaugušajiem Izstāžu namā 1,50
1.31. Izstādē skolēniem, studentiem, pensionāriem Izstāžu namā 1,00
1.32. Citos gadījumos (valsts svētkos, Aģentūras un/vai sadarbības

partneru organizētajās akcijās, u.c. Aģentūras organizētajos
pasākumos) pieaugušajiem

1,50

1.33. Citos gadījumos (valsts svētkos, Aģentūras un/vai sadarbības
partneru organizētajās akcijās, u.c. Aģentūras organizētajos
pasākumos) skolēniem, studentiem, pensionāriem

1,00

*katram konkrētam pasākumam/izstādei biļetes cenu nosaka Aģentūras direktors,
pamatojoties uz nepieciešamo finanšu ieguldījumu pasākuma/izstādes organizēšanā (t.i.,
mākslinieku honorāri, tehniskā aprīkojuma īre un apkalpošana, pasākuma vietas
nodrošināšana, apkalpojošā personāla izmaksas, apsardze) atbilstoši pašvaldības
aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” sniegto pakalpojumu izmaksu
aprēķināšanas metodikai

 
 
2.  Ieejas maksa uz teatralizētajām programmām
Nr.
p.k

Programma, ilgums *

Cena EUR
vienai
personai
(grupa no
20-35
personām)

Cena EUR
vienai personai
(grupa no
36-50
personām)

2.1. Viduslaiku spēles (1,5 stunda) pieaugušajiem 6,00 5,00
2.2. Viduslaiku spēles (1,5 stunda) skolēniem,

studentiem 4,50 3,50

2.3. Kas dzīvoja Cēsu viduslaiku pilī? (1,5 stunda)
pieaugušajiem 7,50 6,00

2.4. Kas dzīvoja Cēsu viduslaiku pilī? (1,5 stunda)
skolēniem, studentiem 6,00 4,50

2.5. Zemnieku dzīres (tikai programma bez ēdināšanas)
Cēsu Viduslaiku pilī (2 stundas) 6,00 5,00

2.6. Zemnieku dzīres (tikai programma bez ēdināšanas)
Cēsu Viduslaiku pilī (2 stundas) skolēniem,
studentiem

5,00 4,50

2.7. Pieņemšana pie Livonijas ordeņa mestra Valtera fon
Pletenberga (3 stundas) viduslaiku pilī
pieaugušajiem

15,00 11,00

2.8. Pieņemšana pie Livonijas ordeņa mestra Valtera fon
Pletenberga (3 stundas) viduslaiku pilī
pieaugušajiem skolēniem, studentiem

13,50 9,50

2.9. Viesos pie grāfa Zīversa Jaunajā pilī  (1,5 stundas) 
pieaugušajiem 10,00 7,50

2.10. Viesos pie grāfa Zīversa Jaunajā pilī  (1,5 stundas)
skolēniem, studentiem 8,50 6,00

2.11. Augstmaņu dzīres (tikai programma bez
ēdināšanas) Cēsu Viduslaiku pilī (2 stundas, grupā
10-15 personas), cena vienai personai

30,00
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2.12. Kafija 19.gadsimta muižā  (2 stundas, grupā 10-20
personas), cena vienam pieaugušajam 8,00

2.13. Kafija 19.gadsimta muižā  (2 stundas, grupā 10-20
personas), cena vienam skolēnam, studentam,
pensionāram

7,00

2.14. Viduslaiku kāzas (1 stundu, visai grupai) 120,00
 

Nr.
p.k.

Pakalpojums Cena (EUR)
 

 
3. Muzejpedagoģiskās programmas:
3.1. Muzeja kompleksā (1 personai) 2,00
3.2. Ārpus muzeja kompleksa (ar programmu) 15,00
3.3. Izglītojošā programma "Dzimšanas diena Cēsu muzejā.

19.gadsimta skola" (iepazīšanās ar 19.gs.bērnu dzīvi, skolas
kārtību un lietotajiem priekšmetiem, praktiskas rakstīšanas
nodarbības ar grifeli, spalvu un bleipeideri, Lademahera torņa
apmeklējums un darbošanās Ģimeņu istabā)

75,00

3.4. Izglītojošā programma ”Dzimšanas diena Cēsu muzejā. Cēsu pils
dārgumu lāde” (Viduslaiku pils apmeklējums ar gidu viduslaiku
tērpā, praktiskas nodarbības par pils būvniecību, V.fon
Pletenberga portreta salikšana, dāvanu lādes atrašana, viduslaiku
rotaļas, Lademahera torņa apmeklējums, darbošanās Ģimeņu
istabā.)

75,00

3.5. Izglītojošā programmā "Dzimšanas diena Cēsu muzejā.
Uzdevumiem pa pēdām" (orientēšanās spēle Muzeja ekspozīcijā ar
mērķi atrast 11 vēsturiskus priekšmetus, izzinošas sarunas par
katru atrasto priekšmetu, Lademahera torņa apmeklējums,
darbošanās Ģimeņu istabā)

75,00

3.6. Izglītojošā programmā "Dzimšanas diena Cēsu muzejā. Sveču
balle" (Iepazīšanās ar sveces tapšanas un lietošanas vēsturi,
svecīšu izgatavošanas dzimšanas dienas tortei un līdzņemšanai uz
mājam, rotaļas un spēles par gaismu, Lademahera torņa
apmeklējums un darbošanās Ģimeņu istabā)

75,00

3.7. Izglītojošā programma “Seno Rotu kalves ABC” (Tikšanās ar rotkali
un stāstījums par senajām latgaļu rotām un rotkaļa amatu,
iepazīšanās ar darba izmantotajiem instrumentiem un
eksperimentālās arheoloģijas pamatiem. Rotkaļa izgatavoto rotu
komplektu apskate, to un senā latgaļu tērpa pielaikošana,
fotografēšanās)

50,00

 
4. Gidu (ekskursiju) pakalpojumi:
4.1. Muzejs 1,5 h latviešu valodā 27,00
4.2. Muzejs 1,5 h svešvalodā 35,00
4.3 Pilsdrupu apskate 1,5 h latviešu valodā 27,00
4.4. Pilsdrupu apskate 1,5 h svešvalodā 35,00
4.5. Muzeja un pilsdrupu apskate 2 h latviešu valodā 35,00
4.6. Muzeja un pilsdrupu apskate 2 h svešvalodā 52,00
4.7. Cēsu vecpilsētas ekskursija 1 h latviešu valodā 29,00
4.8. Cēsu vecpilsētas ekskursija 1 h svešvalodā 43,00
4.9. Cēsu vecpilsētas un muzeja ekskursija 3 h latviešu valodā 52,00
4.10. Cēsu vecpilsētas un muzeja ekskursija 3 h svešvalodā 61,00
4.11. Cēsu vecpilsētas ekskursija un pilsdrupu apskate 3 h latviešu

valodā 52,00

4.12. Cēsu vecpilsētas ekskursija un pilsdrupu apskate 3 h svešvalodā 61,00
4.13. Cēsu pilsētas ekskursija 2 h latviešu valodā 35,00
4.14. Cēsu pilsētas ekskursija 2 h svešvalodā 52,00
4.15. Lielā Cēsu pilsētas ekskursija (ar klienta autobusu) 1,5 h latviešu

valodā 35,00
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4.16. Lielā Cēsu pilsētas ekskursija (ar klienta autobusu) 1,5 h
svešvalodā 52,00

4.17. Cēsu novada un apkārtnes ekskursija (ar klienta autobusu) 5 h
latviešu valodā 61,00

4.18. Cēsu novada un apkārtnes ekskursija (ar klienta autobusu) 5 h
svešvalodā 70,00

4.19. Naksnīgās Cēsis lāpu gaismā 1,5 h latviešu valodā 44,00
4.20. Naksnīgās Cēsis lāpu gaismā 1,5 h svešvalodā 61,00
4.21. Ekskursija “Hanzas pilsēta – Cēsis” latviešu valodā 31,00
4.22. Ekskursija “Hanzas pilsēta – Cēsis” angļu valodā 38,00
4.21. Pašvaldības un pašvaldības iestāžu (Cēsu novada domes) oficiālajām delegācijām un

viesiem
maksas atvieglojumi 50% apmērā (p. 4.1.-4.20.)

 
5. Gidu kursi
5.1. Gidu kursi (12 lekcijas, tests, apliecība, aktuālā informācija,

drukātie materiāli) vienai personai 43,00

5.2. Gidu kursi skolēniem vienai personai (12 lekcijas, tests, apliecība,
aktuālā informācija, drukātie materiāli) 30,00

5.3. Atkārtotie gidu kursi (tests, apliecība, aktuālā informācija) vienai
personai 7,00

 
6. Atļauja ekskursiju vadītājam vienas ekskursijas vadīšanai Cēsu pils
kompleksā (ja ekskursijas vadītājs nav beidzis Aģentūras kursus)

7,00

 
7. Tirdzniecība ar suvenīriem, grāmatām, ceļvežiem, CD diskiem, bukletiem
Aģentūras teritorijā vai Aģentūras organizētajos pasākumos

15% no suvenīru
iepirkšanas cenas

 
8. Nomas maksa Pils dārzam:
8.1. Pasākums (1 h) bez telts īres 100,00
8.2. Katra nākamā h 50,00
8.3. Pasākums (1 h) ar telts īri        120,00
8.4. Katra nākamā h 60,00
8.5. Ugunskura vieta 3,50
8.6. Kāzu foto pils dārzā 1 h (ar viesiem)  35,00
8.7. Stacionārā pils dārza telts īre 56.3m2 (1 h) 50,00
8.8. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1 h)        7,00
8.9. Mobilā saliekamā telts (3 x 3 m) īre (1 diennakts) 50,00
8.10. Galda īre (1 diennakts) 3,00
8.11. Fotosesija pils kompleksa teritorijā (1 h) 35,00
8.12. Kāzu foto Pils dārzā ārpus Pils kompleksa darba laika 20% uzcenojums
 
9. Cēsu Pils parka nomas maksa
9.1. - 500 sēdvietas (bez numerācijas);

- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- 1 telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2 krēsliem;
- 1 WC aizskatuvē

 
 
670,00 *

9.2 - 500 sēdvietas (ar numerāciju);
- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- 1 telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2 krēsliem;
- 1 WC aizskatuvē

 
 
720,00 *
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9.3. - 1000 sēdvietas (bez numerācijas);
- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- 1 telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2 krēsliem;
- 1 WC aizskatuvē

 
 
870,00 *

9.4. - 1000 sēdvietas (ar numerāciju);
- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- 1 telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2 krēsliem;
- 1 WC aizskatuvē

 
 
970,00 *

9.5. - 1780 sēdvietas (bez numerācijas);
- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2 krēsliem;
- 1 WC aizskatuvē;

 
 
 
1190,00 *

9.6. - līdz 1780 sēdvietas (ar numerāciju);
- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- 1 telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2 krēsliem;
- 1 WC aizskatuvē;

 
 
1400,00 *

9.7. Pasākuma papildus stunda 100,00
9.8. Papildus nenumurētu krēslu noma, ja noslēgts Pils parka īres

līgums (1 krēsls)
0,35

9.9. Papildus numurētu krēslu noma, ja noslēgts Pils parka īres līgums
(1 krēsls)

0,45

*cenā iekļauta vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (kopā maksimāli 8 stundas) un pasākums
3 stundu garumā
 
10. Nomas maksa Izstāžu namam:
10.1. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1 h)        7,00
10.2. Izrādēm, koncertiem (1 h) 71,00
10.3. Semināriem, konferencēm (1 h)         60,00
 
11. Nomas maksu par citu Aģentūras valdījumā esošo telpu iznomāšanu:
11.1. Telpām (ar platību līdz 40 m2) (1 h) 17,00
11.2. Telpām (lielākām par 40 m2) (1 h) 35,00
11.3. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1 h)        7,10
 
12.Nomas maksa par Semināru centra izmantošanu Cēsu Jaunajā pilī:
12.1. Konferenču zāle ar datoru, projektoru un ekrānu (83,4 m2)

diena (pl.900 – 1700)
1 h

 
172,00
30,00

12.2. Konferenču zāle ar aprīkojumu sinhronās tulkošanas kabīne, 2
mikrofoni statīvos, 3galda mikrofoni (83,4 m2)
diena (pl.900 – 1700)
1 h

 
285,00
50,00

12.3. Telpa nodarbībām (35,8m2)   
diena (pl.900 – 1700)
1 h

 
85,00
17,00

12.4. Telpa nodarbībām (29,7m2)
diena (pl.900 – 1700)
1 h

 
71,00
14,00

 
13. Nomas maksa Tūrisma informācijas un pils apmeklētāju centra pagalmam:
13.1. Pasākums 1h 50,00
13.2. Katra nākamā h          21,00
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14. Nomas maksa Pils Lielajam salonam:
14.1. Pasākums 1h (min 2h) 142,50
14.2. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)         14,00
14.3. Kāzu ceremonija 285,00
 
15. Nomas maksa Pils bēniņu zālei:
15.1. Pasākuma laiks 1h 60,00
15.2. Katra nākamā h          34,00
15.3. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)         7,10
 
16. Nomas maksa Pils 2.stāva balkonam:
16.1. Pasākuma laiks (1h) 35,00
 
17. Nomas maksa Pils 1.stāva terasei:
18.1. Pasākuma laiks (1h) 35,00
 
18. Nomas maksa Pils 2.stāvam:
18.1. Pasākums 1h (minimums 2h) 242,00
18.2. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)         28,50
 
19. Nomas maksa Lademahera tornim:
19.1. Pasākums (1h) 45,00
19.2. Katra nākamā h 23,00
19.3. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)         7,10
 
20. Telpu noma valsts un pašvaldību institūciju vajadzībām:
20.1. Bēniņu zāle (1 diena) 50,00
20.2. Semināru zāle (1 diena) 27,00
20.3. Salons (1 diena) 29,00
20.4. Velvju zāle (1 diena) 26,00
20.5. Veranda (1 diena) 17,00
20.6. Klase (1 diena) 17,00
20.7. Kamīnzāle (1 diena) 16,00
20.8. Izstāžu nams (1 diena) 44,00
20.9. Pils dārzs (1 diena)  
 
21. Drauga karte (ieejas maksai Pils kompleksā (Muzejs, viduslaiku pilsdrupas, pils dārzs,
Lademahera tornis un Izstāžu nams), muzejā, viduslaiku pilsdrupās, atklātā muzeja krājumā, Izstāžu
namā Drauga kartes īpašniekam tiek piemērota atlaide 50% apmērā, uz Aģentūras organizētajiem
pasākumiem biļetes cenu nosaka Aģentūras direktors ar rīkojumu):
21.1. pirmreizēja iegāde 5,70
21.2. atkārtota iegāde 4,30

22. Ieejas maksa sabiedriskajās WC
 
22.1.

Ieejas maksa sabiedriskajās WC (Palasta ielā 24 un Baznīcas
laukumā 1, Cēsīs)

 
0,30

22.2. Sabiedriskās tualetes izmantošana pasākuma laikā Palasta ielā 24, Cēsīs, ja pakalpojums
netiek apmaksāts atbilstoši 9.1.-9.6.punktiem

22.2.1. Pasākumam ar norises laiku mazāk par 3 stundām 75,00
22.2.2. Pasākumam ar norises laiku vairāk par 3 stundām 150,00
 
23. Inventāra noma:
23.1. Krēsla pārvalka noma (1 gab., dienā) 2,00
23.2. Krēsla noma (1 gab., dienā) 1,00
 
24. Reklāmas laukumi:
 
24.1.

Reklāma Aģentūras izdotajos drukātajos izdevumos 1cm2 lielam laukumam cena tiek
aprēķināta izdalot maketēšanas un tipogrāfijas izmaksas ar izdevuma laukumu cm2
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25. Tūrisma attīstības un informācijas centra pakalpojumi:
25.1. Kopēšana melnbalta

A4
A3

 
0,10
0,15

25.2. Izdrukas melnbalta                                                                          
A4 0,10

 
26. Par Muzeja krājuma priekšmetu izmantošanu – Cēsu vēstures un mākslas muzeja
krājuma, bibliotēkas un zinātniskā arhīva materiālu kopēšanu un skenēšanu
 
26.1. Par dokumentu un iespieddarbu kopēšanu un skenēšanu:
Dokumentu un
iespieddarbu datējums

EUR par viena dokumenta
vienas lapas kopiju

EUR par viena dokumenta
vienas lapas skenēšanu

līdz 19.gs. 1,42 2,85
19.gs 1,42 2,85
20.gs.- līdz 1950.g.     0,71 1,40
No 1950.-2000.g. 0,28 0,70
No 2000.g. 0,14 0,45
 
26.2. Par foto materiālu un pastkaršu kopēšanu un skenēšanu:
Foto materiālu, foto
negatīvu un pastkaršu
datējums

EUR par vienas
fotogrāfijas/pastkartes kopiju

EUR par vienas fotogrāfijas/
pastkartes/foto negatīvu
skanēšanu

19.gs. 2,85 4,25
20.gs.- līdz 1950.g.     1,40 2,85
No 1950.-2000.g. 0,70 1,45
No 2000.g. 0,30 0,70 (tikai

fotogrāfijas/pastkartes)
 
26.3.  Par tekstiliju un citu lietisko priekšmetu kopēšanu un skenēšanu:
Tekstiliju un citu lietisko
priekšmetu datējums

EUR par viena priekšmeta
kopijas 1 lapu

EUR par viena priekšmeta
skenēšanu 1 lapu

līdz 19.gs. 4,25 5,70
19.gs 2,85 4,30
20.gs.- līdz 1950.g.     1,40 1,40
No 1950.-2000.g. 0,70 0,70
No 2000.g. 0,30 0,45
 
26.4.  Par ieskenētām izdrukām:
26.4.1.Ieskenēšana apmeklētāja datu nesējā (par pakalpojumu) 2,85
26.4.2. Iekopēšana diskā
(Muzeja disks: CD cena + par pakalpojumu)
(Apmeklētāja diskā) par pakalpojumu

 
4,30
2,85

26.4.3. Sūtīšana pa e-pastu
1 – 5 A4 lapas
par katru nākamo A4 sūtīto lapu

 
2,85
0,70

26.4.4. Izdruka
krāsaina – uz A4 lapas
melnbalta – uz A4 lapas

 
2,85
0,70

26.5. Fondu izziņas izsniegšana 14,20
26.6. Kopēšanas pakalpojumi par vienu kopiju 0,10

      
 
27.     Ieeja bez maksas:
27.1.                     Pils kompleksā (punkti 1.1.-1.12.)
27.1.1.  Pirmsskolas vecuma bērniem (līdz 6 gadiem ieskaitot);
27.1.2.  Bāreņiem un internātskolu audzēkņiem;
27.1.3.  Personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti, uzrādot invaliditātes apliecību;
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27.1.4.  Vienam personas 1.grupas invaliditāti pavadonim un personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pavadonim,
uzrādot invaliditātes apliecību;
27.1.5.  Valsts un pašvaldību muzeju darbiniekiem, uzrādot muzeja darbinieka apliecību;
27.1.6.  Gidam, kurš ieradies kopā ar tūristiem un var uzrādīt gida apliecību;
27.1.7.  Starptautisko muzeja karšu īpašniekiem;
27.1.8.  Vienam skolotājam/audzinātājam (uz desmit skolēnu lielu klasi/pirmsskolas vecuma bērnu lielu grupu);
27.1.9.  Žurnālistiem, uzrādot preses karti un aizpildot anketu;
27.1.10.                      Pēc pedagoga iesnieguma Cēsu novada vispārizglītojošo skolu audzēkņiem
mācību procesa nodrošināšanai;
27.1.11.                      Pašvaldības (Cēsu novada domes) oficiālajām delegācijām un viesiem;
27.2.                     Izstāžu namā un Cēsu Jaunajā pilī Mākslas savienības biedriem uz izstādēm, uzrādot
Mākslas savienības kartes;
27.3.                     Pēc pedagoga iesnieguma Cēsu novada vispārizglītojošo
skolu/arodskolu/profesionālo skolu audzēkņiem mācību procesa nodrošināšanai uz muzejpedagoģiskām programmām
Pils kompleksā un ārpus Pils kompleksa;
27.4.                    Citos gadījumos (svētku dienās, dažādās akcijās, Aģentūras organizētajos pasākumos)
ieeju bez maksas nosaka Aģentūras direktors ar rīkojumu.
28.     Ja pasākumu organizē Cēsu novada pašvaldība vai tās padotībā esoša iestāde, tad Aģentūra ar pasākuma
organizētāju slēdz sadarbības līgumu, neiekasējot maksu par teritorijas/telpu izmantošanu, bet iekasējot izdevumu
kompensāciju par teritorijas/telpu uzkopšanu, WC izmantošanu un atkritumu izvešanu pēc pasākuma Aģentūras
teritorijā.
29.     Noteikt, ka šajos saistošajos noteikumos apstiprinātās maksas pakalpojumu cenas, izņemot 1. un 2. punktu,
ietver pievienotās vērtības nodokli.
30.     Sadarbības partneriem, ar kuriem pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” noslēgusi
sadarbības līgumu, var tik piešķirta atlaide 10-50% apmērā no 1.1.-1.9.punktos, 2.punktā un 4.1.-4.20.punktos noteiktajām
cenām.
31.     Sadarbības partneriem, ar kuriem pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” noslēgusi sadarbības
līgumu, var tik piešķirta atlaide 10-50% apmērā no 1.1.-1.9.punktos, 2.punktā un 4.1.-4.20.punktos noteiktajām cenām.
32.     Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017. gada 16.oktobrī.
33.     Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu novada domes 24.11.2016. saistošos
noteikumus Nr.23 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”.
 
Pielikums
 
Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr.22
 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pašreizējās situācijas raksturojums
 
 

Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” maksas pakalpojumi apstiprināti ar Cēsu
novada domes 24.11.2016. lēmumu nr.309
(precizējumi izdarīti ar Cēsu novada domes
29.12.2016.) Saistošie noteikumi Nr.23
„Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” maksas pakalpojumi”.

Jaunu saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības raksturojums,
dokumenta būtība

Spēkā esošo maksas pakalpojumu satura un cenas
precizēšana, jaunu pakalpojumu veidu ieviešana.

Īss Saistošo noteikumu projekta satura
izklāsts

Precizēts pakalpojumu saturs un cena, paredzēta
jaunu pakalpojumu veidu ieviešana, koriģēta
nummerācija.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības budžetu

Ieņēmumu palielināšanās.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav
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Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz administratīvajām
procedūrām 

Nav

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem
Saistošie noteikumi sagatavoti
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 14.punkta g apakšpunktu, 43.panta
pirmās daļas 13.punktu, Publisko aģentūru likuma
2.panta otro daļu, 17.panta otro un ceturto daļu

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) un pašvaldības aģentūrā
„Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”

 
 

Lēmums Nr. 240 Par priekšfinansējuma piešķiršanu Pašvaldības aģentūrai “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs” projektam “HANSA”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, Cēsu pilsētas attīstības
programmu 2013.-2019. gadam un Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2016.-2026.gadam, atbilstoši Cēsu novada domes
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 21.05.2015. atzinumam (prot. Nr.7, 2.p.) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 07.09.2017. atzinumam (prot.Nr.11), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Piešķirt no pašvaldības pamatbudžeta 2017.gadā priekšfinansējumu pārrobežu tūrisma attīstības projekta1.
„HANSA”, kas tiek īstenots ar Eiropas reģionālā attīstības fonda atbalstu Centrālās Baltijas jūras reģiona
pārrobežu sadarbības programmas ietvaros no 2015.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 31.decembrim, plānoto
aktivitāšu īstenošanai 28 000,00 euro apmērā.
Uzdot Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” atmaksāt pašvaldībai piešķirto priekšfinansējumu2.
5 (piecu) darba dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.3.

 
 
 
 

Lēmums Nr. 241 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”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.09.2017. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome ar 13
balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
J.Rozenbergs, 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 Ingūnas Raudas koka nojumes ar
brezenta jumtu 24 (divdesmit četri) gabali summa EUR 3435,60 (trīs tūkstoši trīsdesmit pieci eiro un sešdesmit eiro centi)
un papildus brezenta jumtus 4 (četri) gabali summa EUR 523,20 (pieci divdesmit trīs eiro un divdesmit eiro centi).

http://www.cesis.lv/
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Lēmums Nr. 242 Par grozījumiem Cēsu novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.216
“Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un
pirmsskolas grupās”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu; 15.panta 7.punkta 2 daļu; 2013.gada 13.marta Ministru
kabineta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 07.09.2017. atzinumu (protokols Nr.11), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.       Izdarīt Cēsu novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.216 “Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada
pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”, šādus grozījumus:
1.1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā :
“2. Ar 01.09.2017. noteikt vienas dienas maksu par ēdināšanas izdevumiem
2.1. izglītojamiem vecumā no 1 līdz 2 gadiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas
izglītības iestādē, Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu
pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē par trim ēdienreizēm (brokastis, pusdienas, launags) ir 2.34 EUR (sagatavošanas
izdevumi -  1.24 EUR, produktu izmaksa -  1.10 EUR), no kuriem 1.67 EUR sedz izglītojamā vecāki un 0.67 EUR kompensē
Cēsu novada pašvaldība;
2.2. izglītojamiem vecumā no 1 līdz 2 gadiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu Līvu sākumskolā  un Rāmuļu
pamatskolās
2.2.1 par trim ēdienreizēm (brokastis, pusdienas, launags) ir 2.34 EUR (sagatavošanas izdevumi -  1.24 EUR, produktu
izmaksa -  1.10 EUR), no kuriem 1.27 EUR sedz izglītojamā vecāki un 1.07 EUR kompensē Cēsu novada pašvaldība;
2.2.2 četrām ēdienreizēm (brokastis, pusdienas, launags, vakariņas) – 3.01 EUR (sagatavošanas izdevumi ir  1.55 EUR,
produktu izmaksa  1.46 EUR), no kuriem 1.68 EUR sedz izglītojamā vecāki un 1.33 EUR kompensē Cēsu novada
pašvaldība.
2.3. izglītojamiem no 3 gadiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības
iestādē, Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas
5.pirmsskolas izglītības iestādē par trim ēdienreizēm (brokastis, pusdienas , launags) – 2.66 EUR (sagatavošanas
izdevumi -  1.24 EUR, produktu izmaksa - 1.42 EUR), no kuriem 2.13 EUR sedz izglītojamā vecāki un 0.53 EUR kompensē
Cēsu novada pašvaldība;
2.4. izglītojamiem vecumā no 3 gadiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu Līvu sākumskolā un Rāmuļu
pamatskolā :
2.4.1. trim ēdienreizēm (brokastis, pusdienas, launags) – 2.66 EUR (sagatavošanas izdevumi ir  1.24 EUR, produktu
izmaksa  1.42 EUR), no kuriem 1.63 EUR sedz izglītojamā vecāki un 1.03 EUR kompensē Cēsu novada pašvaldība;
2.4.2. četrām ēdienreizēm (brokastis, pusdienas, launags, vakariņas) – 3.33 EUR (sagatavošanas izdevumi ir 1.55 EUR,
produktu izmaksa  1.78 EUR), no kuriem 2.05 EUR sedz izglītojamā vecāki un 1.28 EUR kompensē Cēsu novada
pašvaldība.“
2. Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas
4.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājām, Līvu sākumskolas un  Rāmuļu
pamatskolas direktoriem  nodrošināt lēmuma ievērošanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 243 Par Cēsu novada domes 16.02.2016. lēmuma Nr.39 “Par projekta
pieteikuma „Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija” iesniegšanu
un līdzfinansējuma nodrošināšanu”  atcelšanu

Ziņo: E. Taurene, Attīstības nodaļas projektu un attīstības speciāliste
Sakarā ar būtiskiem papildinājumiem un precizējumiem projekta “Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija”
izstrādē un apjomā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 6.punktu, ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 07.09.2017. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba,
G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Atcelt Cēsu novada domes 12.06.2016. lēmumu  Nr.39 “Par projekta pieteikuma „Cēsu novada vispārējās izglītības
iestāžu modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”.
 
 

Lēmums Nr. 244 Par projekta pieteikuma „Cēsu novada vispārējās izglītības
iestāžu modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Ziņo: E. Taurene, Attīstības nodaļas projektu un attīstības speciāliste
Pamatojoties uz Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras 2017.gada 24.augusta lēmumu Nr. 39-260/8080 (reģistrēts Cēsu
novada pašvaldībā ar Nr. 3/3146) “Par projekta iesnieguma Nr.8.1.2.0./17/I/009 apstiprināšanu ar nosacījumu, kā arī uz
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.323 “Darbības programmas ”Izaugsme un
nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi”
un Cēsu novada integrētās attīstības programmas 2013.-2019.gadam Rīcības un investīcijas plāna rīcības virziena 2.2.
“Attīstīt izglītības infrastruktūru” uzdevumu 2.2.1. “Izglītības iestāžu restrukturizācija, optimizācija, renovācija”, uzdevumu
2.2.2. “Izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes pilnveide”, uzdevumu 2.2.3. “Sporta infrastruktūras izveide pie izglītības
iestādēm” un uzdevumu “2.2.4. Cēsu novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas izveide”, ievērojot likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.09.2017. atzinumu
(prot.Nr.11), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1.             Sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu “Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu
modernizācija”, paredzot, ka projekta kopējās izmaksas nepārsniedz  7 414 921.84 EUR (septiņi miljoni četri simti
četrpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit viens eiro, 84 centi), ERAF līdzfinansējums 4 761 429.00 EUR (četri miljoni
septiņi simti sešdesmit viens tūkstotis četri simti divdesmit deviņi eiro, 00 centi), valsts budžeta dotācija 502 583,45 EUR
(pieci simti divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit trīs eiro, 45 centi).
2.             Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu nodaļā projekta
ieviešanas un izdevumu tāmi.
3.             Projektu realizēt no 2017.gada līdz 2021.gadam.
4.             Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 
5.             Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 

Lēmums Nr. 245 Par Cēsu novada pašvaldības dienesta viesnīcas sniegto maksas
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu viena pakalpojuma nodrošināšanai

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, atbilstoši ar Cēsu novada
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domes 2015.gada 8.oktobra lēmumu Nr. 239 apstiprināto noteikumu Nr.38 „Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldības
iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos
izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus” 20.2.punktam, lai nodrošinātu iespēju sniegt
pakalpojumu no 15.09.2017. – 31.12.2017., izvietojot dienesta viesnīcā (adrese – Saules iela 23 - 36, Cēsis, Cēsu novads,
LV-4101) Cēsu novadā organizēto pasākumu un projektu dalībniekus, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis,
J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt dienesta viesnīcas īres maksu  4.92 EUR (četri euro, 92 centi) un 12% PVN ,diennaktī vienai personai par
vienu gultas vietu.
 
 


	14.09.2017 Domes sēdes lēmumu saraksts

