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Lēmums Nr. 41 Par Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas atbildību

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju vai izpilddirektora vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs
 
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības 17.10.2017. rīkojumu Nr.1-14/261 “Par ierobežotas pieejamības informāciju Cēsu novada
pašvaldības lietvedībā”, vispārpieņemtās ētikas normas, kā arī konfidencialitātes principus,  jautājums “Par Cēsu novada
bāriņtiesas priekšsēdētājas atbildību”  izskatāms slēgtā domes sēdē, jautājums uzskatāms par ierobežotas pieejamības
informāciju.
Ņemot vērā Komisijas izvērtējumu par bāriņtiesas priekšsēdētājas atbildību bāriņtiesas darbībā pieļautajos trūkumos un
pārkāpumos, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 14.panta pirmās daļas
1.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1037
“Bāriņtiesas darbības noteikumi” 5.punktu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,  P.Irbins,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
  
1.      Atcelt no amata Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Velgu Ķeviņu.
2.      Domes lēmuma izrakstu nosūtīt Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Velgai Ķeviņai.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (
fiziska persona – pēc deklarētās dzīves vietas, juridiska persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas
dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā). Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 14.panta otrajai daļai, lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.  
 

Lēmums Nr. 42 Par pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
darba plāna 2018.gadam apstiprināšanu

Ziņo: I.Asare, Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktora
vietniece kultūras un attīstības jautājumos
 
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un Publisko aģentūru likuma
20.panta otrās daļas 3.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.12.2017.
atzinumam (prot. Nr.15), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,  P.Irbins, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret
– nav, atturas – nav, nolemj:
 

Apstiprināt pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” darba plānu 2018.gadam, saskaņā ar1.
pielikumu.
Atbildīgais par plāna izpildi pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors.2.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.3.

 
Pielikums
 

Lēmums Nr. 43 Par Cēsu novada domes 2018. gada 15. februāra saistošo
noteikumu Nr.5 „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 10. oktobra 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2018/pielikums%20lem.nr.42.pdf
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saistošajos noteikumos Nr. 25 „ Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests” maksas pakalpojumi ” apstiprināšanu

Ziņo: D.Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
            Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu, atbilstoši Cēsu novada domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas 01.02.2018. atzinumam (protokols Nr. 2), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs,  P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2018. gada 15. februāra saistošos noteikumus Nr. 5 “Grozījumi Cēsu novada domes 2013.
gada 10. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” maksas
pakalpojumi” saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2018.gada
15.februārī                                                                     
                           Nr.5
 
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17.panta
otro un ceturto daļu
 
Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 10. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 „ Cēsu novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” maksas pakalpojumi”
 
 Izdarīt Cēsu novada domes 2013. gada 10. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” maksas pakalpojumi” šādus grozījumus:
1.   Izteikt pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:

3. Aprūpes mājās pakalpojums   
3.1. Ar daļēju klienta maksājumu mēnesis 7,50
3.2. Ar pilnīgu klienta maksājumu stunda 6,00

 
2.    Svītrot pielikuma 6.punktu.
 
Pielikums
Cēsu novada domes 2018.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.5
„Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 10. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 „ Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests” maksas pakalpojumi ” projekta paskaidrojuma raksts
 

Pašreizējās situācijas
raksturojums
 
 

Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” sniegtos maksas
pakalpojumus un to cenrādi nosaka Cēsu novada domes 10.10.2013.
saistošie noteikumi Nr. 25 “Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests” maksas pakalpojumi (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 25).  

Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta būtība

Lai vienkāršotu samaksas kārtību par pakalpojumu “aprūpe mājās” un
noteiktu vienotu daļējā klienta maksājuma apmēru neatkarīgi no aprūpes
līmeņa, jāveic grozījumi Saistošo noteikumu pielikuma 3. punktā.
Saistībā ar to, ka naktspatversmes pakalpojumu nodrošina biedrība
“Latvijas Sarkanais Krusts”,  no iestādes sniegto maksas pakalpojumu
cenrāža svītrojamas naktspatversmes pakalpojums.
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Īss Saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

Saistošo noteikumu projektā paredzēts Cēsu novada domes 10.10.2013.
saistošo noteikumu Nr. 25 “Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests” maksas pakalpojumi” pielikumā “Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests” sniegto maksas pakalpojuma cenrādis” 3.
punktā noteikt vienotu daļēju klienta maksa par aprūpes mājās
pakalpojumu neatkarīgi no aprūpes līmeņa un  svītrot 6. punktu par
naktspatversmes pakalpojumu.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
pašvaldības budžetu

 Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Nav

Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
Saistošie noteikumi
sagatavoti

Publisko aģentūru likuma 17.panta otrā un ceturtā daļa.
 

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. 44 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu
pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Vāveres ielā 9-31, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: D.Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
                                                           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 08.02.2018.
atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,  P.Irbins, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret
– nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noteikt pašvaldībai piederošajai neizīrētajai dzīvojamai telpai Vāveres ielā 9-31, Cēsīs, Cēsu novadā,

http://www.cesis.lv/
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speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”.
 
 

Lēmums Nr. 45 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu
pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Saules ielā 17B-6, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: D.Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
                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 08.02.2018. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada
dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,  P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noteikt pašvaldībai piederošajai neizīrētajai dzīvojamai telpai Saules ielā 17B-6, Cēsīs, Cēsu novadā,
speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”.
 
 

Lēmums Nr. 46 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu
pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Valmieras ielā 23A-4, Cēsīs, Cēsu
novadā

Ziņo: D.Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
                      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 08.02.2018. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada
dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,  P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
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B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noteikt pašvaldībai piederošajai neizīrētajai dzīvojamai telpai Valmieras ielā 23A-4, Cēsīs, Cēsu novadā,
speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”.
 
 

Lēmums Nr. 47 Par pašvaldības policijas automašīnas Renault Trafic, izsoles
rezultātu apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 28.12.2017. lēmumu Nr.360 „Par pašvaldības policijas automašīnas
Renault Trafic atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu un tās nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (protokols Nr.18,3.p.), atsavināšanai, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nodeva Cēsu
novada pašvaldības policijas automašīnu Renault Trafic, kravas furgons, valsts reģistrācijas numurs EN 6180,
identifikācijas Nr. VF1FLABA52V141645, turpmāk-Transportlīdzeklis.
Uz Transportlīdzekļa  izsoli noteikumos noteiktajā termiņā reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents – Sabiedrība
ar ierobežotu atbildību "CarLux", reģistrācijas Nr. 40103758936, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 22-46, Sigulda,
Siguldas nov., LV-2150, kas Transportlīdzekli nosolīja par pēdējo augstāko cenu 996.00 EUR ( deviņi simti deviņdesmit
seši euro, 00centi). Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 18.01.2018. (protokols Nr.5) apstiprināja izsoles
rezultātus.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CarLux" savu piedāvāto augstāko cenu par nosolīto Transportlīdzekli, ko veido
starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu (10% no Transportlīdzekļa nosacītās cenas, t.i. 97.60 EUR
(deviņdesmit septiņi euro, 60 centi), ir samaksājusi, ieskaitot EUR 898.40 (astoņi simti  deviņdesmit astoņi  euro, 40
centi)  Cēsu novada pašvaldības kontā -  Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS “SEB banka”, kods
UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu un 36. panta pirmo daļu, ar Cēsu novada domes 28.12.2017. lēmumu
Nr.360 „Par pašvaldības policijas automašīnas Renault Trafic atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu un tās nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.18,3.p.), apstiprināto izsoles noteikumu 7.1.punktu un
Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 18.01.2018. priekšlikumu (protokols Nr. 5), Cēsu novada dome ar 13
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,  P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības policijas automašīnas Renault Trafic, kravas furgons, valsts reģistrācijas
numurs EN 6180, identifikācijas Nr. VF1FLABA52V141645, 18.01.2018. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem
Transportlīdzekli nosolīja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CarLux", reģistrācijas Nr. 40103758936, , juridiskā adrese:
Pulkveža Brieža iela 22-46, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150, par pēdējo augstāko cenu 996.00 EUR (deviņi simti
deviņdesmit seši euro, 00centi).
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības policijai veikt visas nepieciešamās darbības (t.sk., sagatavot dokumentus)
lēmuma 1. punktā minētās automašīnas pārdošanai saskaņā ar izsoles rezultātiem.
3.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
 
 

Lēmums Nr. 48 Par nekustamā īpašuma - Vaives iela 35A, Cēsīs, Cēsu novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 28.12.2017. lēmumu Nr. 359 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
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īpašuma Vaives iela 35A, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols
Nr.18, 2.p), atsavināšanai, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nodeva nekustamo īpašumu - Vaives iela
35A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0039, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums
4201 004 0030, platība 1355 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums.
Uz Nekustamā īpašuma izsoli noteikumos noteiktajā termiņā reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents –
(vārds,uzvārds), un kas Nekustamo īpašumu nosolīja par pēdējo augstāko cenu  8700.00 EUR (astoņi tūkstoši septiņi
simti euro un 00 centi). Saskaņā ar Nekustamā īpašuma izsoles noteikumu 5.2.2. apakšpunktu Pircējam ir tiesības
iegādāties Īpašuma objektu uz nomaksu ar nomaksas termiņu ne lielāku par pieciem gadiem, samaksājot pirmo iemaksu
(avansu) 10% apmērā no nosolītās cenas. Iemaksātā nodrošinājuma nauda t.i. 860.00  EUR (astoņi simti sešdesmit euro
un 00 centi) tiek ieskaitīta avansā. Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 08.02.2018. (protokols Nr.7)
apstiprināja izsoles rezultātus.
(vārds,uzvārds) nosolīto Nekustamo īpašumu vēlas iegādāties uz nomaksu ar nomaksas termiņu 5 (pieci) gadi, un ir
samaksājis pirmo iemaksu (avansu), ieskaitot EUR 10.00 (desmit euro un 00 centi) 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: LV67 UNLA 0004 0001 4234 4. 
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās
daļas 17. punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu un 36. panta pirmo daļu, Cēsu
novada domes 28.12.2017. lēmumu Nr. 359 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela 35A, Cēsis, Cēsu
novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.18, 2.p), apstiprināto izsoles
noteikumu 7.1.punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 08.02.2018. priekšlikumu (protokols Nr.
7), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,  P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.      Apstiprināt nekustamā īpašuma Vaives iela 35A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0039, kas sastāv
no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0030, platība 1355 m2, turpmāk tekstā – Nekustamais
īpašums, 08.02.2018. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem Nekustamo īpašumu nosolīja (vārds,uzvārds), par pēdējo
augstāko cenu 8700.00 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi).
2.      Piekrist Nekustamo īpašumu pārdot uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 5 (pieci) gadi.
3.      Piešķirt Pircējam tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā pirms nomaksas veikšanas uz sava vārda,
vienlaikus nostiprinot ķīlas tiesības par labu Cēsu novada pašvaldībai.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
5.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
 
 

Lēmums Nr. 49 Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma
apstiprināšanu

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
             Cēsu novada pašvaldībā 30.01.2018. reģistrēts (reģ.Nr.6/404) Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības
iestādes vadītājas iesniegums par  Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu. Pamatojoties
uz Latvijas Republikas 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta
2.punktu, Latvijas Republikas 29.10.1998. likuma „Izglītības likums" 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības
izglītības iestāde darbojas, pamatojoties uz Izglītības likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī iestādes
nolikumu, kuru apstiprina dibinātājs, Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības
nolikums”, kas apstiprināti ar Cēsu novada domes 18.07.2013. sēdes lēmumu Nr. 292, atbilstoši Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.02.2018. (prot.Nr.2) atzinumam, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs,  P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
  1.      Apstiprināt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu saskaņā ar pielikumu. 2.      Uzdot
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Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto,
informēt Izglītības kvalitātes valsts dienestu par izglītības iestādes nolikuma maiņu.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr. 179 „Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības
iestādes nolikuma apstiprināšanu”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.
 
Nolikums
 
 

Lēmums Nr. 50 Par Cēsu pilsētas apstādījumu un dabas teritoriju tematiskā
plānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Ziņo: M.Malcenieks, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 32.panta pirmo daļu, Ministru kabineta
14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 127.punktu, kā arī
ievērojot Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam sastāvā esošo teritorijas izmantošanas apbūves
noteikumu 794.3. apakšpunktu, kā arī Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 ilgtermiņa prioritāti IP3
“Sakārtota pilsētvide un dabas vide”, ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 01.02.2018.
atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,  P.Irbins, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret
– nav, atturas – nav, nolemj:
         
1.        Uzsākt Cēsu pilsētas apstādījumu un dabas teritoriju tematiskā plānojuma (turpmāk – Tematiskais
plānojums) izstrādi.
2.        Apstiprināt Tematiskā plānojuma izstrādes darba uzdevumu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.
3.        Par Tematiskā plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Cēsu novada Būvvaldes galveno teritorijas
plānotāju Mārtiņu Ulānu.
4.        Tematiskā plānojuma izstrādes vadītājam piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās ievietot
paziņojumu un lēmumu par Tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā un Cēsu novada pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
 
1.pielikums
 Cēsu pilsētas apstādījumu un dabas teritoriju tematiskā plānojuma izstrādes darba uzdevums
 
Tematiskā plānojuma teritorija
Tematiskā plānojuma teritorija atbilst Cēsu pilsētas administratīvajai teritorijai.
 
Tematiskā plānojuma izstrādes mērķis
Izvērtēt Cēsu pilsētas apstādījumu un dabas teritorijas, identificēt problēmas un iespējas, un, izmantojot modernus
telpiskās plānošanas risinājumus un daudzpusīgus sabiedrības iesaistes paņēmienus, izstrādāt šo teritoriju attīstības
virzienus, nosakot sasniedzamos mērķus un praktiskus pasākumus to īstenošanai.
 
Tematiskā plānojuma izstrādes darba uzdevums
Tematiskā plānojuma ietvaros izstrādāt risinājumus un pasākumus šādu Cēsu dabas un apstādījumu teritoriju attīstībai:
·                     Pilsētas parki un skvēri;
·                     Neizmantotās publiski pieejamās apstādījumu teritorijas pilsētas blīvi apbūvētajās daļās
(piemēram, mazo upju graviņas, potenciālie zaļie koridori, jauni parki un skvēri);
·                     Gaujas upei pieguļošās teritorijas;
·                     Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka apstādījumu un dabas teritorijas, t.sk. mežu
teritorijas;
·                     Ainaviskās teritorijas un skatu punkti.

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2018/pielikums_lem.nr.49.pdf
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Tematiskā plānojuma saturs
 
I Teksta daļa
 
1.      Esošās situācijas apraksts:
1.1.            Pilsētas parki:
1.1.1.      Teritoriju uzskaitījums;
1.1.2.      Teritoriju esošās infrastruktūras un izmantošanas iespēju raksturojums (celiņi, labiekārtojums, aprīkojums);
1.1.3.      Pieejamība un ierobežojumi;
1.1.4.      Īpašumu struktūra;
1.2.            Neizmantotās publiski pieejamās apstādījumu teritorijas pilsētas blīvi apbūvētajās daļās:
1.2.1.      Teritoriju uzskaitījums;
1.2.2.      Teritoriju raksturojums;
1.2.3.      Pieejamība un ierobežojumi;
1.2.4.      Īpašumu struktūra;
1.3.            Gaujas upei pieguļošās teritorijas:
1.3.1.      Teritoriju uzskaitījums;
1.3.2.      Teritoriju esošās infrastruktūras un izmantošanas iespēju raksturojums (rekreācijas iespējas, t.sk. takas,
celiņi, atpūtas vietas, labiekārtojums, aprīkojums);
1.3.3.      Pieejamība un ierobežojumi;
1.3.4.      Īpašumu struktūra;
1.4.            Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka apstādījumu un dabas teritorijas.
1.4.1.      Teritoriju uzskaitījums
1.4.2.      Teritoriju esošās infrastruktūras un izmantošanas iespēju raksturojums (rekreācijas iespējas, t.sk. takas,
celiņi, atpūtas vietas, labiekārtojums, aprīkojums);
1.4.3.      Pieejamība un ierobežojumi;
1.4.4.      Īpašumu struktūra;
1.5.            Ainaviskās teritorijas un skatu punkti;
2.      Dabas objekti un aizsargājamās sugas;
3.      Attīstības risinājumi un pasākumi:*
3.1.            Pilsētas parki;
3.2.            Neizmantotās publiski pieejamās apstādījumu teritorijas pilsētas blīvi apbūvētajās daļās;
3.3.            Gaujas upei pieguļošās teritorijas;
3.4.            Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka apstādījumu un dabas teritorijas;
3.5.            Ainaviskās teritorijas un skatu punkti;
 
II Grafiskā daļa:
1.      Esošā situācija:
1.1.   Cēsu pilsētas apstādījumu un dabas teritoriju izvietojums un klasifikācija;
1.2.   Atsevišķu teritoriju kartes un shēmas;
1.3.   Ainavu skatu punkti;
1.4.   Dabas objekti un aizsargājamās sugas;
2.      Attīstības priekšlikumi:
2.1.   Cēsu pilsētas dabas uz apstādījumu teritoriju attīstības karte. Sasniedzamība un telpiskie savienojumi;
2.2.   Atsevišķu teritoriju kartes un shēmas.
 
Nozares eksperti, kurus nepieciešams pieaicināt tematiskā plānojuma izstrādei
·           Dabas aizsardzības un vides eksperti;
·           Datu apstrādes eksperti;
·           Telpiskās plānošanas, arhitektūras, ainavu arhitektūras un inženierzinātņu mācībspēki un studenti;
·           Virtuālās un papildinātās realitātes risinājumu eksperti;
·           Sociālie antropologi.
·           Finanšu eksperti.
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·           Tūrisma nozares eksperti.
 
Iesaistāmās sadarbības organizācijas tematiskā plānojuma izstrādē
·                     Dabas aizsardzības pārvalde;
·                     Valsts meža dienests;
·                     Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
·                     Pārgaujas novada pašvaldība;
·                     Amatas novada pašvaldība;
·                     Cēsu pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un tūrisma centrs”.
 
Sabiedrības līdzdalības pasākumi
·           Tematiskā plānojuma darba grupas sanāksmes;
·           Regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem – radošās ideju darbnīcas, publiskās apspriešanas, papildinātās
realitātes rīku pielietošana;
·           Sadarbība ar nekustamo īpašumu īpašniekiem;
·           Citu pašvaldību un institūciju teritorijas plānošanas speciālistu informatīvie pasākumi;
 
*katra no šīs sadaļas apakšnodaļām ietver attīstības priekšlikumu un teritoriju racionālu izmantošanas iespēju risinājumu
aprakstu, kā arī pasākumu plānu attīstības priekšlikumu īstenošanai.
 
 
 
 

Lēmums Nr. 51 Par patversmes telpu Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā,
nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
2016.gada 28.jūlijā Cēsu novada pašvaldība un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu Klīnika” (turpmāk – Klīnika) ir
noslēgusi līgumu (līgums Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts 28.07.2016., reģ. Nr.598/2016/2-7) par daļu no morga ēkas
telpu, kas atrodas Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā  (kadastra numurs 4201006083000700, platībā 214,2 m2)
(turpmāk-telpas), nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Telpas bezatlīdzības lietošanā ir nodotas ar mērķi  nodrošināt
likumā “Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 7.punktā noteikto pašvaldības autonomās funkcijas – bezpajumtnieku
nodrošināšana ar naktsmītni- un 12.punktā noteikto pašvaldības autonomās funkcijas - piedalīties sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā apkarot žūpību un netiklību – izpildi, izveidojot atskurbšanas telpu un bezpajumtnieku nodrošināšana ar
nakts mītni, izveidojot nakts patversmi.
Saskaņā ar Līguma 4.1.3.punktu (pēc rekonstrukcijas veikšanas Klīnika dod piekrišanu Lietotājam slēgt līgumus ar
trešajām personām par Telpu lietošanu, vai atrašanos tajās, kuru mērķis būs vērsts uz sabiedrības sociālo pakalpojumu
veicināšanu vai sabiedrības interešu nodrošināšanu) Klīnika ir atļāvusi nodot Telpas lietošanā trešajām personām.
Savukārt, biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” nodrošina vienotu patversmes pakalpojumu ar
atskurbināšanu/naktspatversme, iepriekš minētajās Telpās, saskaņā ar 2017.gada 29.decembrī noslēgto līgumu
Nr.20/2018/2-13.2 “Par patversmes ar atskurbināšanu/naktspatversme pakalpojuma nodrošināšanu”, kurš noslēgts starp
Cēsu novada pašvaldību, Cēsu novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” un biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Ievērojot iepriekš minēto, un lai nodrošinātu sekmīgu patversmes pakalpojuma ar atskurbināšanu/naktspatversme
nodrošināšanu, ir nepieciešams nodot Telpas bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, 5.panta trešo, ceturto un sesto daļu, ievērojot 2016.gada
28.jūlijā noslēgto līgumu Nr.598/2016/2-7 par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Cēsu novada pašvaldībai un
2017.gada 29.decembrī noslēgto līgumu Nr.20/2018/2-13.2 “Par patversmes ar atskurbināšanu/naktspatversme
pakalpojuma nodrošināšanu”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.02.2018. atzinumam (protokols Nr.2),
Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,  P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav,
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nolemj:
1.      Atļaut Cēsu novada pašvaldībai nodot biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” bezatlīdzības lietošanā telpas
Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra numurs 4201006083000700, platība 214,2 m2).
2.      Telpas nodot uz patversmes pakalpojuma ar atskurbināšanu/naktspatversme sniegšanas laiku un noteikt, ka
biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” ir pienākums atdot telpas atpakaļ Cēsu novada pašvaldībai, beidzoties pakalpojuma
līguma termiņam, vai izbeidzot pakalpojuma līgumu pirms līgumā noteiktā termiņa beigām.
3.      Ar pārņemšanas brīdi bezatlīdzības lietošanā biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” uzņemas visas nekustamā
īpašuma īpašnieka tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu tā uzturēšanu, saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu un
apsaimniekošanu, kā arī apņemas segt ar nekustamā īpašuma uzturēšanu saistītos izdevumus.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldībai noslēgt ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” līgumu par telpu Slimnīcas ielā
9, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra numurs 4201006083000700, platība 214,2 m2) nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
5.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 52 Par  īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
           Cēsu novada pašvaldībai, Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Vaives pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 100000450192, reģistrētas īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu “Akmenskrogs”, Krīvi, Vaives pagasts,
Cēsu novads. Īpašums sastāv no viena zemesgabala ar kopējo platību 0,22 ha un vienas dzīvojamās ēkas. Īpašums ir
sadalīts 3 dzīvokļu īpašumos, kas nav reģistrēti zemesgrāmatā.
    Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, “Dzīvokļa īpašuma likuma” 8. pantu,
likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 40. pantu, 41. pantu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības
Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 06.02.2018. atzinumu (prot. Nr.6) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
08.02.2018. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,  P.Irbins, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret
– nav, atturas – nav, nolemj:

Reģistrēt zemesgrāmatā Cēsu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu: „Akmenskrogs”-1, Krīvi, Vaives1.
pag., Cēsu nov., LV-4136, dzīvokļa platība- 62.8 m2, būves ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0075 003
kopīpašuma domājamā daļa - 628/1459 un zemes vienības 4290 003 0236 kopīpašuma domājamā daļa- 395/1459,
īpašuma kadastra numurs 42909000223.
 Reģistrēt zemesgrāmatā Cēsu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu: „Akmenskrogs”-2, Krīvi, Vaives2.
pag., Cēsu nov., LV-4136, dzīvokļa platība- 29.3 m2, būves ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0075 003
kopīpašuma domājamā daļa - 293/1459 un zemes vienības 4290 003 0236 kopīpašuma domājamā daļa - 293/1459,
īpašuma kadastra numurs 42909000224.
Reģistrēt zemesgrāmatā Cēsu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu: „Akmenskrogs”-3, Krīvi, Vaives3.
pag., Cēsu nov., LV-4136, dzīvokļa platība- 53.8 m2, būves ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0075 003
kopīpašuma domājamā daļa - 538/1459 un zemes vienības 4290 003 0236 kopīpašuma domājamā daļa - 538/1459,
īpašuma kadastra numurs 42909000229.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt un veikt lēmuma izpildi.4.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.5.

 

Lēmums Nr. 53 Par dalību projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana
Gaujas Nacionālā parka teritorijā” īstenošanā 2018.gadā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Tūrisma produktu konkurētspējas eksporta tirgos veicināšanas un apmeklētāju skaita tūrisma objektos palielināšanas
nolūkā saņemts Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības aicinājums apliecināt Cēsu novada pašvaldības piekrišanu
dalībai projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” īstenošanā 2018.gadā.
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Apliecinājums nepieciešams, lai sadarbībā ar citām Gaujas Nacionālā parka teritorijā esošajām pašvaldībām sagatavotu
pieteikumu uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma programmu saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada
1.decembra noteikumiem Nr. 678 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. punkta specifiskā atbalsta
mērķi “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu  un pakalpojumu eksporta proporciju”.
Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 60 000,00 (sešdesmit tūkstoši euro) apmērā par dalību 7 ārvalstu tūrisma
izstādēs un starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour” Latvijā, kā arī drukas materiālu sagatavošanu un izdošanu latviešu,
angļu, krievu un vācu valodās. Katra partnera provizoriskās projekta izmaksas ir 4800,00EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15. panta 2., 10. un 13.punktu, ievērojot Cēsu
novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 01.02.2018. atzinumu (prot. Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 08.02.2018. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,  P.Irbins,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atbalstīt Cēsu novada pašvaldības dalību projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas
Nacionālā parka teritorijā” īstenošanā 2018.gadā.
2.      Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai nepieciešamības gadījumā paredzēt finansējumu projekta izdevumu
segšanai 2018.gadā EUR 4800.00EUR (četri tūkstoši astoņi simti eiro 00 centi). 
3.      Projekta aktivitāšu īstenošanu un projekta administrēšanu uzticēt pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs”.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 

Lēmums Nr. 54 Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas sniegto maksas
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, atbilstoši ar Cēsu novada
domes 2015.gada 8.oktobra lēmumu Nr. 239 apstiprināto noteikumu Nr.38 „Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldības
iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos
izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus” 20.2.punktam, ievērojot Cēsu novada domes
2017.gada 7.decembra lēmumu Nr. 355 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas nosaukuma maiņu”, lai nodrošinātu Cēsu
Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas maksas pakalpojumu sniegšanu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
08.02.2018. (prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,  P.Irbins, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret
– nav, atturas – nav, nolemj:
 

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 10.05.2016. lēmumu Nr.149 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas1.
sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”, Cēsu novada domes 21.07.2016. lēmumu Nr.208 „Par Cēsu
Profesionālās vidusskolas virtuves telpu nomas maksas apstiprināšanu” un Cēsu novada domes 29.12.2016.
lēmumu Nr.360 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”.
Apstiprināt Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, saskaņā ar pielikumu.2.
Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Tehnologiju un Dizaina vidusskolas direktoram.  3.

Pielikums
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas
sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k. Pakalpojuma veids* Mērvienība Cena bez

PVN (euro)
PVN
(euro)*

Cena ar
PVN
(euro)

1. Kancelejas pakalpojumi     
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1.1 Arhīva pakalpojumi 
1.1.1 arhīva izziņa 1 gab. 9.38 

 
Nav PVN
maksātājs

9.38

1.2.1 izglītības dokumenta
dublikāta sagatavošana

1 gab. 4.35 Nav PVN
maksātājs

4.35

1.2. Printēšana
 

 

1.2.1. A4 melnbalts 1 lapas puse 0.07 Nav PVN
maksātājs

0.07

1.3. Kopēšana
 

    

1.3.1. A4 melnbalts 1 lapas puse 0.07 Nav PVN
maksātājs

0.07

2. Izstrādājumu
izgatavošana

1 gab. saskaņā ar
kalkulāciju

Nav PVN
maksātājs

 

3. Skaidu brikešu ražošana 1 iepakojums
(27kg)

3.78 Nav PVN
maksātājs

3.78

4. Virtuves telpu noma mēnesis 89.68 Nav PVN
maksātājs

89.68

5. Telpu īre   Nav PVN
maksātājs

 

5.1. sporta zāle
no plkst. 8.00-18.00

1 stunda 6.07 Nav PVN
maksātājs

6.07

5.2. sporta zāle
no plkst.18.00-22.00
un brīvdienās

1 stunda 9.13 Nav PVN
maksātājs

9.13

5.3. telpa Nr. 236 1 stunda 4.33 Nav PVN
maksātājs

4.33

5.4. telpa Nr. 241 1 stunda 4.20 Nav PVN
maksātājs

4.20

5.5. telpa Nr. 246 (datorklase) 1 stunda 6.90 Nav PVN
maksātājs

6.90

5.6. telpa Nr. 356 1 stunda 4.79 Nav PVN
maksātājs

4.79

5.7. telpa Nr. 357 1 stunda 4.20 Nav PVN
maksātājs

4.20

5.8. telpa Nr. 358 1 stunda 4.44 Nav PVN
maksātājs

4.44

6. Autotransporta
pakalpojumi (VW KOMBI)

1 km 0.42 Nav PVN
maksātājs

0.42

 
 

Lēmums Nr. 55 Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības
izglītības iestādēs

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  LR Ministru Kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 9.punktu, Cēsu novada domes 2017.gada
26.oktobra saistošo noteikumu Nr.24 ”Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” 2.punktu, Cēsu novada domes Finanšu nodaļas aprēķinu par
izdevumiem uz vienu izglītojamo izglītības iestādēs 2017.gadā (Pielikums), lai īstenotu vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības programmas, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.02.2018.(prot.Nr.2) 
atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,  P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
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Noteikt vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas 54.58 EUR (piecdesmit četri euro 58 centi) apmērā
mēnesī, lai īstenotu vispārējo pamatizglītības un vispārējo vidējās izglītības programmu Cēsu novada izglītības iestādēs.
pielikums
 

Lēmums Nr. 56 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.374
“Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 05.12.2017. noteikumiem Nr.719 “Par apropriācijas pārdali no budžeta resora
“74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 08.00.00 programmas “”Veselības aprūpes
sistēmas reformas ieviešanas finansējums” uz budžeta resoru “29. Veselības ministrija””, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 08.02.2018.(prot.Nr.2)  atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, 
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.374 “Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm”(prot.Nr.18,17.p.)
šādus grozījumus:
1.      Aizstāt 1.punktā skaitli un vārdus  “1 284 536.00 EUR (viens miljons divi simti astoņdesmit četri tūkstoši pieci
simti trīsdesmit seši euro 00 centi)” ar skaitli  un vārdiem “1 305 064.00 EUR (viens miljons trīs simti pieci tūkstoši
sešdesmit četri euro 00 centi”,
 
2. Izteikt lēmuma 1.1. punktu šādā redakcijā:
 

  Pedagogu
d/a un
VSAOI

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm

Uzturēšanas
izdevumi

KOPĀ
EUR

1.1. Cēsu internātpamatskola-
attīstības centrs

 
587 952.00

 
20 456.00

 
717 112.00

 
1 305 064.00

                                                           
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.
 
 

Lēmums Nr. 57 Par atbalstu Cēsu jaunās sākumskolas mājturības un tehnoloģiju
nodarbībām Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu jaunās sākumskolas direktores A.Pilsumas 23.01.2018. iesniegumu (reģistrēts Cēsu novada
pašvaldībā 23.01.2018. NR.6/307), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”12.pantu (pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā) un 15.panta
pirmās daļas 4.punktu (pašvaldība gādā par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšana; pirmskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām
mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm
un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.02.2018. (protokols Nr.2)
atzinumu, Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,  P.Irbins, T.Jaunzemis, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, (M.Malcenieks
nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas (turpmāk – izglītības iestāde) direktoram slēgt Sadarbības

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2018/Copy%20of%20pielikums%20lem.nr.55.pdf
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līgumu  ar Cēsu pilsētas Jauno sākumskolu par izglītības iestādes  telpu izmantošanu mājturības un tehnoloģijas
mācību  stundu nodrošināšanai no 02.01.2018. – 31.08.2019.
2.      Noteikt , ka nomas maksa par 8 (astoņu) mājturības un tehnoloģiju mācību stundu vadīšanu mēnesī ir 1.00 EUR
.
3.      Lēmuma izpildi uzdot izglītības iestādes direktoram.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai.
 

Lēmums Nr. 58 Par grozījumiem  Cēsu novada domes 25.01.2018. lēmumā Nr.20
“Par garderobista, veļas pārziņa – šuvēja  un sarga vienībām Cēsu novada
vispārējās izglītības iestādēs”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitajā daļā noteikto, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas
efektīvi un valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda, ja nepieciešams pilnveido, izvērtējot arī funkciju
apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto un ievērojot Cēsu novada domes 25.01.2018. lēmumu Nr.20 “Par
garderobista, veļas pārziņa – šuvēja un sarga vienībām Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”, kas noteica, ka
pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo iestāžu grupās veļas mazgāšana tiek nodota ārpakalpojumā, lai
koncentrētos uz izglītības iestāžu pamatfunkciju – pedagoģiskā procesa - kvalitatīvu nodrošināšanu, ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 08.02.2018. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs,  P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis,
I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.     Izteikt lēmuma 3.punktu jaunā redakcijā:
"3. Noteikt, ka sākot ar 12.03.2018. amata vienības – veļas pārzinis – šuvēja likmju skaits iestādē tiek noteikts atbilstoši
izglītojamo grupu skaitam  – katrai izglītojamo grupai 2 stundas nedēļā.”
2.     Minētā lēmuma izpildi 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  vadītājiem  un
Cēsu 2.pamatskolas direktorei, t.sk. nodrošināt attiecīgas izmaiņas 2018.gada attiecīgās iestādes pamatbudžeta
ieņēmumu – izdevumu tāmē.
3.     Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt atbilstošas izmaiņas Cēsu novada pašvaldības 2018.gada
budžeta kopsavilkumā.
4.     Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 59 Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.422
“Par Rāmuļu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta un no
pašvaldības budžeta finansēto pedagoģisko darbinieku amata vienību saraksta
apstiprināšanu”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”, 21 panta 1.daļas 27 punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
08.02.2018. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,  P.Irbins, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret
– nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.422 “Par Rāmuļu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību
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saraksta un no pašvaldības budžeta finansēto pedagoģisko darbinieku amata vienību saraksta
apstiprināšanu”(prot.Nr.14,50.p.) šādus grozījumus:
 
1.      Lēmuma Pielikuma 2.tabulas “Pedagoģisko darbinieku amata vienību saraksts no pašvaldības finansējuma”
5.punktu izteikt šādā redakcijā:

5.1. Bibliotekārs 0.22 No pašvaldības finansējuma
5.2. Bibliotekārs 0.25 No valsts mērķdotācijas

 
2.      Grozījumi ir spēkā no 01.03.2018. līdz 31.08.2018.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.
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