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Lēmums Nr. 241 Par mācību jomu un mācību priekšmetu olimpiāžu
organizēšanas kārtību
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Mācību jomu un mācību priekšmetu olimpiāžu mērķis ir sniegt iespēju akadēmiski un radoši-produktīvi talantīgiem
izglītojamajiem izaicināt savas spējas un potenciālu. Olimpiāžu kompleksais un padziļinātais saturs iesaista izglītojamos
induktīvā, integrētā un problēmorientētā procesā, pielietojot dziļās domāšanas prasmes.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 05.06.2012. noteikumiem Nr. 384 “Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas
noteikumi” un ņemot vērā Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.08.2019. (prot.Nr.10) atzinumu,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere,
R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 03.03.2011. lēmumu Nr. 133 „Par mācību priekšmetu
olimpiāžu organizēšanas kārtību”. 2.
Apstiprināt mācību jomu un mācību priekšmetu olimpiāžu
organizēšanas norisi saskaņā ar pielikumu. 3.
Lēmums attiecināms uz olimpiādēm, kas tiek
organizētas Cēsu novadā sākot ar 2019.gada 1.septembri. 4.
Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot
Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai un Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoriem.
5.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
Cēsu novada domes
15.08.2019. sēdes lēmumam Nr.241
Mācību jomu un mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas
KĀRTĪBA
2019.gada 15.augustā
Cēsīs

Nr. 24

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 05.06.2012. noteikumiem Nr. 384
“Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi”
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Kārtība nosaka, kā Cēsu novada pašvaldība organizē mācību jomu un mācību priekšmetu olimpiādes (turpmāk
tekstā – olimpiādes).
1.2. Olimpiāžu mērķis ir sniegt iespēju akadēmiski un radoši-produktīvi talantīgiem izglītojamajiem izaicināt savas
spējas un potenciālu. Olimpiāžu kompleksais un padziļinātais saturs iesaista izglītojamos induktīvā, integrētā un
problēmorientētā procesā, pielietojot dziļās domāšanas prasmes.
1.3. Olimpiādes organizē divos secīgos posmos: pirmais posms – izglītības iestādes olimpiāde, otrais posms –
novada olimpiāde.
1.4. Kārtība attiecināma uz olimpiādēm, kas tiek organizētas Cēsu novadā sākot ar 2019.gada 1.septembri.
2. Olimpiāžu organizatoriskā struktūra 2.1. Izglītības iestādes olimpiādes organizē izglītības iestādes
izveidota žūrijas komisija, kura:
2.1.1. sagatavo uzdevumus un to vērtēšanas kritērijus;
2.1.2. vērtē olimpiāžu darbus;
2.1.3. organizē rezultātu paziņošanu un uzvarētāju apbalvošanu;
2.1.4. izvirza izglītojamos novada olimpiādei, ja attiecināms.
2.2. Izglītības iestāde var izvirzīt dalībniekus, neorganizējot izglītības iestādes olimpiādi, ja tajā ir tikai daži
iespējamie dalībnieki novada olimpiādei.
2.3. Novada olimpiādi organizē Izglītības pārvaldes izveidota olimpiādes rīcības komisija ne mazāk kā trīs cilvēku
sastāvā, iekļaujot:
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2.3.1. Izglītības pārvaldes pārstāvi;
2.3.2. mācību jomas koordinatoru vai tās pārstāvi;
2.3.3. attiecīgās mācību jomas vai mācību priekšmeta pedagogu;
2.3.4. informāciju tehnoloģiju speciālistu (tikai tiešsaistes novada olimpiādēm).
2.4. Novada olimpiādes rīcības komisija nosaka:
2.4.1. novada olimpiādes žūrijas komisijas (turpmāk – žūrijas komisija) sastāvu, kuru apstiprina ar Cēsu novada
domes priekšsēdētāja rīkojumu, olimpiādes darbu vērtēšanai, rezultātu apstiprināšanai, godalgoto vietu un atzinību
piešķiršanai, kā arī izglītojamo virzīšanai uz valsts olimpiādi, ja attiecināms;
2.4.2. maksimālo dalībnieku skaitu no katras izglītības iestādes novada olimpiādei, ja attiecināms;
2.4.3. novada olimpiādes norises vietu;
2.4.4. dalībnieku pieteikšanās kārtību novada olimpiādēm;
2.4.5. novada olimpiādes vadītāju katrai olimpiādes norises telpai un viņa pienākumus, kā arī personu, kura, ja
nepieciešams, nodrošina tehnisko atbalstu novada olimpiādes laikā;
2.4.6. kārtību, kādā izglītojamam paziņo novada olimpiādes rezultātus.
2.5. Novada olimpiādes rīcības komisija ne vēlāk kā 14 dienas pirms novada olimpiādes nosūta izglītības iestādēm
šo noteikumu 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4. un 2.4.6. apakšpunktā minēto informāciju.
3. Olimpiādes norise
3.1. Novada olimpiādes uzdevumu saturu un vērtēšanas kritērijus nodrošina Valsts izglītības satura centrs vai
novada mācību joma. Izglītības pārvalde nodrošina olimpiāžu darbu konfidencialitāti un e-materiālu atvasinājumu
veidošanu papīra formā līdz attiecīgās olimpiādes norises dienai.
3.2. Izglītojamos uz novada un valsts olimpiādēm pavada un par viņu drošību atbild izglītības iestādes vai
Izglītības pārvaldes norīkots pedagogs.
3.3. Olimpiādes norises laikā olimpiādes vadītājs un žūrijas komisija ir tiesīga atbildēt uz izglītojamā jautājumiem,
kas ir saistīti ar uzdevuma formulējumu, nevis ar uzdevumu saturu. Sniegtās atbildes nedrīkst sagādāt priekšrocības
attiecībā pret citiem olimpiādes dalībniekiem un veicināt olimpiādes uzdevumu atrisinājumu.
3.4. Izglītojamais olimpiādes laikā drīkst izmantot palīglīdzekļus un instrumentus, kas norādīti attiecīgajā
olimpiādes kārtībā.
3.5. Ja izglītojamais nokavē olimpiādes sākumu, viņam ir tiesības iesaistīties tās norisē un pildīt olimpiādes
uzdevumus, nepagarinot darba izpildes laiku.
3.6. Cēsu novada pašvaldība sedz:
3.6.1. reģionālo un valsts olimpiāžu dalībniekiem ceļa izdevumus, naktsmītnes un ēdināšanu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā;
3.6.2. dalībnieku pavadošajiem pedagogiem ceļa izdevumus, naktsmītnes un dienas naudu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
4. Olimpiādes darbu vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana
4.1. Olimpiādes darbus vērtē olimpiādes norises vietā. Ja visus olimpiādes darbus nav iespējams novērtēt vienā
dienā, vērtēšanas pārtraukuma laikā to glabāšanu nodrošina olimpiādes norises vietas iestādes vadītājs.
4.2. Žūrijas komisija nevērtē izglītojamā olimpiādes darbu, ja darbs nav veikts patstāvīgi vai tajā lasāmi vai
skatāmi cilvēka cieņu aizskaroši izteikumi vai zīmējumi.
4.3. Žūrijas komisija pēc darbu vērtēšanas aizpilda protokolu:
4.3.1. izglītības iestādes žūrijas komisija iesniedz protokolu iestādes vadītājam trīs darbdienu laikā pēc olimpiādes
norises;
4.3.2. novada žūrijas komisija iesniedz protokolu novada rīcības komisijai piecu darbdienu laikā pēc olimpiādes
norises.
4.4. Žūrijas komisijas piešķirto godalgoto vietu un atzinību skaits nepārsniedz 1/3 daļu no attiecīgās olimpiādes
kopējā dalībnieku skaita.
4.5. Novada olimpiādes rīcības komisija piecu darbdienu laikā pēc novada olimpiādes norises dienas sagatavo
pieteikumu valsts olimpiādei, ja attiecināms, un nosūta Valsts izglītības satura centram.
4.6. Olimpiādes rezultātus izglītojamajam paziņo:
4.6.1. trīs darbdienu laikā pēc izglītības iestādes olimpiādes norises;
4.6.2. piecu darbdienu laikā pēc novada olimpiādes norises.
4.7. Pēc izglītības iestādes olimpiādes rezultātu paziņošanas izglītojamam vai pedagogam vienas darbdienas laikā
ir tiesības iesniegt izglītības iestādes žūrijas komisijai iesniegumu ar lūgumu pārskatīt saņemto vērtējumu. Žūrijas
komisija izskata iesniegumu un paziņo izglītojamam pieņemto lēmumu divu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
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4.8. Pēc novada un valsts olimpiādes rezultātu paziņošanas izglītojamam vai pedagogam ir tiesības iesniegt
attiecīgi novada olimpiādes vai valsts olimpiādes rīcības komisijai iesniegumu ar lūgumu pārskatīt olimpiādē saņemto
vērtējumu. Rīcības komisija izskata iesniegumu un paziņo izglītojamam pieņemto lēmumu septiņu darbdienu laikā pēc
iesnieguma saņemšanas.
4.9. Novada rīcības komisija organizē olimpiāžu uzvarētāju un pedagogu apbalvošanu.

Lēmums Nr. 242 Par dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā
projekta ''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās'' (projekta
Nr.9.2.1.1./15/I/001) darbības “Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu
sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā arī sociālo
darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošanā’’
ceturtajā pilotprojektā metodikas sociālajam darbam ar atkarīgām un
līdzatkarīgām personām aprobēšanai
Ziņo: D.Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 9.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumu Nr.193 Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku
profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība
pašvaldībās” 14. punktu un ievērojot, ka Labklājības ministrija ESF līdzfinansētā projekta ''Profesionāla sociālā darba
attīstība pašvaldībās'' (projekta Nr.9.2.1.1./15/I/001) darbības “Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem
darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un
pilotprojektu īstenošanā’’ ietvaros īstenos un aprobēs ceturto pilotprojektu metodikas sociālajam darbam ar atkarīgām un
līdzatkarīgām personām, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2019. gada 1. augusta
atzinumam (protokols Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
B.Mežale, D.Trapenciere, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF
līdzfinansētā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (projekta Nr.9.2.1.1./15/I/001) darbības “Metodiku
izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā arī sociālo darbinieku
apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošanā’’ ceturtajā pilotprojektā metodikas sociālajam darbam
ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām aprobēšanai (turpmāk – pilotprojekts), pilotprojekta finansējums - no ESF un
valsts budžeta līdzekļiem, nodrošinot pašvaldības budžeta priekšfinansējumu; plānotais pilotprojekta īstenošanas laiks
– no 2019. gada 1. oktobra ne mazāk kā 6 mēnešus, bet ne ilgāk kā 12 mēnešus.
2. Deleģēt Cēsu novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” slēgt sadarbības līgumu ar Labklājības
ministriju par pilotprojekta īstenošanu (turpmāk – sadarbības līgums) un īstenot sadarbības līgumā noteikto saistību
izpildi, tajā skaitā parakstīt visu nepieciešamo dokumentāciju.
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone) iekļaut pilotprojektam
nepieciešamo priekšfinansējumu 2019. gada budžeta grozījumu projektā.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam.

Lēmums Nr. 243 Par dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā
projekta ''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās'' (projekta
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Nr.9.2.1.1./15/I/001) darbības “Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu
sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā arī sociālo
darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu
īstenošanā’’ trešajā pilotprojektā metodikas darbam ar ģimenēm ar bērniem
aprobēšanai
Ziņo: D. Trapenciere, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Sociālo pakalpojumu un Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2015.gada 14. aprīļa noteikumu Nr.193 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti
un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba
attīstība pašvaldībās” īstenošanas noteikumi” 14. punktu un ņemot vērā Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā
projekta ‘’Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām
personām'' (projekta Nr.9.2.1.1./15/I/001) darbības “Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem
darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un
pilotprojektu īstenošanā’’ ietvaros īstenoto pilotprojektu metodikas sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem
aprobēšanai Cēsu novada pašvaldībā, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2019. gada
1. augusta atzinumam (protokols Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF
līdzfinansētā projekta ''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās'' (projekta Nr.9.2.1.1./I/15/001) darbības “Metodiku
izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā arī sociālo darbinieku
apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošanā’’ trešajā pilotprojektā metodikas darbam ar
ģimenēm ar bērniem aprobēšanai (turpmāk – pilotprojekts), pilotprojekta finansējums - no ESF un valsts budžeta
līdzekļiem, nodrošinot pašvaldības budžeta priekšfinansējumu; plānotais pilotprojekta īstenošanas laiks – no 2019. gada 2.
septembra ne mazāk kā 6 mēnešus, bet ne ilgāk kā 12 mēnešus.
2. Deleģēt Cēsu novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” slēgt sadarbības līgumu ar Labklājības
ministriju par pilotprojekta īstenošanu (turpmāk – sadarbības līgums) un īstenot sadarbības līgumā noteikto saistību
izpildi, tajā skaitā parakstīt visu nepieciešamo dokumentāciju.
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone) iekļaut pilotprojektam
nepieciešamo priekšfinansējumu 2019. gada budžeta grozījumu projektā.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam.

Lēmums Nr. 244 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija
lēmumā Nr. 163 ”Par Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju”
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, administrācijas vadītāja p.i.
Ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu
noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumu
apstiprinātajos komisijas darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komisijas un amatpersonu kompetences,
tiesības un pienākumus, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
B.Mežale, D.Trapenciere, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
1.

Iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas sekretāri Agitu Alksnīti.
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2. Izdarīt Cēsu novada domes 2017. gada 13.jūlija lēmumā Nr. 163 “Par publisku pasākumu atļauju izsniegšanas
komisiju”, 2.punkta grozījumu izteikt šādā redakcijā:
“2. Lai izskatītu saņemtos iesniegumus un izsniegtu vai neizsniegtu atļauju publisku pasākumu rīkošanai Cēsu novada
administratīvajā teritorijā, apstiprināt Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Guntars NORBUTS, Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Ineta Krūmiņa, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja sporta koordinatore
Komisijas locekļi:
Didzis OZOLIŅŠ, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
Andra Magone, Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” vadītāja p.i.
Aleksandrs ABRAMOVS, Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes Komunikācijas specialists
Komisijas sekretārs:
Agita ALKSNĪTE, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja sekretāre.”

Lēmums Nr. 245 Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā
Ziņo: I.Eglīte – Cēsu pilsētas Sporta skolas direktores vietniece izglītības jomā
Cēsu novada pašvaldība 25.07.2019. saņēma Cēsu pilsētas Sporta skolas direktores pienākumu izpildītājas I.Eglītes
iesniegumu (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 25.07.2019. Nr.6-2-6/13/3541) par papildus finansējuma piešķiršanu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta
2017.gada 29.augusta noteikumiem Nr.508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas”, Cēsu pilsētas sporta skolas vēstuli (09.01.2019.Nr.1-12/6 un 25.07.2019. Nr.1-10/1) un ņemot vērā Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.08.2019. (prot.Nr.10) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 08.08.2019. (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izveidot Cēsu pilsētas Sporta skolā papildus amata vienību “sporta treneris” 4,86 likmes, ar amatalgu 750.00
EUR, kura tiek finansēta no Cēsu novada pašvaldības budžeta.
2. Lēmums spēkā no 01.09.2019. līdz 31.12.2019.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 246 Grozījumi Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr.248 „Par
Cēsu novada izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amatalgām”
Ziņo: A.Kamzole, Izglītības pārvaldes speciāliste
Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, ievērojot Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.08.2019. (prot.Nr.10) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 08.08.2019. (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr.248 „Par Cēsu novada izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku
amatalgām” šādus grozījumus:
1. Izteikt lēmuma 2.4. punktu šādā redakcijā:
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”2.4. Izglītības metodiķiem visās pirmsskolas izglītības iestādēs, pirmsskolas grupās Cēsu 2.pamatskolā, Rāmuļu
pamatskolā un Cēsu Pilsētas vidusskolā 870.00 EUR par vienu slodzi”.
2. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2019.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 247 Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā
Nr.246 “Par Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša
darba algas noteikšanas kritēriju apstiprināšanu”
Ziņo: A.Kamzole, Izglītības pārvaldes speciāliste
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.apakšpunktu, 21. panta pirmās daļas 13.apakšpunktu,
Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu, ievērojot Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.08.2019.(prot.Nr.10) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 08.08.2019.(prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Veikt grozījumus Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr.246 “Par Cēsu novada pašvaldības dibināto
izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas kritēriju apstiprināšanu”, izsakot 5.punktu jaunā redakcijā :
“5. Noteikt, ka Rāmuļu pamatskolas direktores aprēķinātā mēneša darba algas likme par izglītības iestādes vadītāja
pienākumu pildīšanu izmaksājam no valsts mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma.”
2. Lēmuma izpildi uzdot Izglītības pārvaldes vadītājai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 248 Par Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu
vadītāju mēnešalgām
Ziņo: A.Kamzole, Izglītības pārvaldes speciāliste
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.apakšpunktu, 21. panta pirmās daļas 13.apakšpunktu,
Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu,Cēsu novada
pašvaldības dibināto Izglītības iestāžu vadītāja mēneša darba algas noteikšanas kritērijiem (02.08.2018. lēmums Nr.246),
ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.08.2019.(prot.Nr.10) atzinumu un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 08.08.2019. (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par
(I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.SuijaMarkova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.

No 2019.gada 1.septembra apstiprināt Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgas:
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

1.1.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts
ģimnāzija

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Cēsu Valsts ģimnāzija
Cēsu Pilsētas vidusskola
Cēsu 1. pamatskola
Cēsu 2. pamatskola
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola
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Mēnešalga,
EUR
1457.00

Finansējuma avots

1584.00
1578.00
1511.00
1511.00
1386.00

valsts m/d
valsts m/d
valsts m/d
valsts m/d
valsts m/d

valsts m/d

1.7.

Rāmuļu pamatskola

627.00
627.00

valsts m/d
pašvaldības ﬁnansējums

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Cēsu Bērzaines pamatskola-attīstības centrs
Cēsu pilsētas Mākslas skola
Cēsu pilsētas Sporta skola
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības
iestāde
Līvu pirmsskolas izglītības iestāde
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības
iestāde
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības
iestāde
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības
iestāde

1685.00
1331.00
1710.00
1511.00
1204.00

valsts m/d
pašvaldības ﬁnansējums
pašvaldības ﬁnansējums
pašvaldības ﬁnansējums
pašvaldības ﬁnansējums

1204.00
1331.00

pašvaldības ﬁnansējums
pašvaldības ﬁnansējums

1331.00

pašvaldības ﬁnansējums

1331.00

pašvaldības ﬁnansējums

1.13
1.14.
1.15.
1.16.

2.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 249 Par Cēsu novada pašvaldības un Cēsu Bērnu un jauniešu centra
projektu budžetu apstiprināšanu
Ziņo: A.Darģe, Cēsu Bērnu un jauniešu centra projektu vadītāja
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Cēsu novada domes 02.05.2019. sēdes lēmumu Nr.163 “Par atbalstu projektam “Mērvienība – Cēsis”” un Cēsu Bērnu un
jauniešu centra Eiropas Solidaritātes korpusa projekta “25 stundas” līgumu nr. 2019-1-LV02-ESC11-002485, un ievērojot
Cēsu novada domes Finanšu komitejas (08.08.2019. prot. Nr.11) sēdes atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11
balsīm - par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Apstiprināt 2019. un 2020. gada budžetu Cēsu Bērnu un jauniešu centra Eiropas Solidaritātes korpusa
projektam “25 stundas” (dotācijas līgums nr. 2019-1-LV02-ESC11-002485), projekta īstenošanas laiks 01.05.2019. –
31.10.2020.
Ekonomiskās klasiﬁkācijas
kods

2019

2020

Kopā

IEŅĒMUMI – kopā

19139

4785

23924

18.6.3.0.

19139

4785

23924

IZDEVUMI- kopā

7955

15969

23924

1000

683

820

1503

2000

7272

15149

22421

2.
Iekļaut Cēsu novada pašvaldības 2020. gada budžetā priekšfinansējumu 1.punktā apstiprinātajam projektam
EUR 4784,80 (četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit četri euro, 80 centi) apmērā.
3.
Apstiprināt 2019. gada budžetu Cēsu novada pašvaldības Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas projektam “Mērvienība – Cēsis” (līgums nr. VP2019/1.2-7), projekta īstenošanas laiks 08.07.2019. –
20.02.2020.
Ekonomiskās klasiﬁkācijas
kods
IEŅĒMUMI – kopā
18.6.3.0.
IZDEVUMI- kopā
2000

4.

2019
3500
3500
3500
3500

Iekļaut Cēsu novada pašvaldības 2019. gadā budžetā priekšfinansējumu 3.punktā apstiprinātajam projektam
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EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit euro, 00) apmērā.
5.
Uzdot Finanšu pārvaldei 1., 2., 3. un 4. punktā minēto finansējumu iekļaut Cēsu novada pašvaldības budžeta
grozījumos.
6.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 250 Par pirmsskolas izglītības grupu atvēršanu Līvu pirmsskolas
izglītības iestādē
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2014.-2020.gadam (apstiprināts Saeimā 2012.gada
20.decembrī) minēto uzdevumu – nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību, uz Izglītības attīstības pamatnostādnēm
2014.-2020.gadam (apstiprināts Ministru kabinetā 07.01.2014.), kas nosaka, ka veidojot iestāžu pakalpojumu piedāvājumu,
pirmsskolas izglītība jānodrošina maksimāli tuvu dzīvesvietai neatkarīgi no ģeopolitiskajiem kritērijiem, likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Cēsu novada Attīstības programmas 2013. - 2019.gadam izvirzīto stratēģisko attīstības
virzienu – augsta iedzīvotāju dzīves kvalitāte, nodrošinot pieejamu un kvalitatīvu izglītību, veselību un mājokli, Ievērojot
Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra lēmumu Nr.58 “Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu” un ievērojot
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.08.2019.( prot.Nr.10) atzinumu un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 08.08.2019. (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Ar 2019.gada 2.septembri atvērt divas pirmsskolas izglītības grupas Līvu pirmsskolas izglītības iestādē.
2. Līvu sākumskolā (sākot no 01.09.2019. Līvu pirmsskolas Izglītības iestāde) – ar 2019.gada 28.augustu izveidot :
2.1. amata vienību “skolotāja palīgs” (profesijas kods klasifikatorā 531201) – 2,5 likmes;
2.2. amata vienību “pirmsskolas izglītības skolotājs” (profesijas kods klasifikatorā 234201) - 4 likmes ( t.sk.katrai likmei
36 kontaktstundas);
2.3. amata vienība “metodiķis” (profesijas kods klasifikatorā 2351 06) – 0,125 likmes;
2.4.amata vienība “medicīnas māsa” (profesijas kods klasifikatorā 222 134) 0,15 likmes.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Līvu sākumskolas direktorei.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 251 Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu (...pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju
interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā…), 15.panta 6.punktu (...veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu), Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 5.punktu (pašvaldības, veicinot veselīgu dzīvesveidu un
sporta attīstību savā administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas finansēt sporta sacensības), Cēsu novada sporta attīstības
stratēģijā 2015.-2020.gadam izvirzītajiem uzdevumiem (...organizēt un plānot ikvienam novada iedzīvotājam …brīvi
pieejamus un saistošus sporta pasākumus), Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra lēmumu Nr.58 “Par Cēsu novada
domes 2019.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr.3 “Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu”
(prot. Nr.2), kur veikta budžeta sadale sporta attīstībai Cēsu novadā, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.08.2019.
(prot. Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
B.Mežale, D.Trapenciere, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
1.

Veikt šādus grozījumus sporta pasākumu budžetā no sporta budžeta nesadalītajiem līdzekļiem:
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Pasākuma nosaukums

Apstiprinātais
budžets EUR

Izmaiņas
EUR

1

Skrējiens “Jānis un Jānītis”

2000,00

+73,00

Plāns ar
grozījumiem
budžets EUR
2072,75

2

Cēsu sporta svētki

8835,00

+126,00

8960,61

3

7.Vislatvijas pļavu golfa
posms apvienojumā ar
Cēsu pilsētas golfa kausu

0

+150,00

150,00

Sporta budžeta
nesadalītie līdzekļi

817,00

-349,00

468,00

2.

Piezīmes
Veikti pasākumi
kvalitātes uzlabošanā
sakarā ar lielo
dalībnieku skaitu
(papildus laika
ņemšanas čipsi,
numuri)
Veikti pasākumi
kvalitātes uzlabošanā
sakarā ar lielo
dalībnieku skaitu
(tualetes)
Pamatojoties uz
biedrības Cēsu golfa
klubs iesniegumu un
Cēsu novada Sporta
padomes 07.08.2019.
elektroniskās aptaujas
rezultātā gūto pozitīvo
atzinumu

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam

Lēmums Nr. 252 Par Cēsu novada domes 09.03.2017. lēmuma Nr.47 “Par
Rāmuļu pamatskolas direktoru” atzīšanu par spēkā neesošu
Ziņo: Iveta Purmale, personāla vadītāja
Pamatojoties uz Līvu sākumskolas direktores A.Gabranovas 23.04.2019. iesniegumu par atbrīvošanu no Rāmuļu
pamatskolas direktores pienākumu veikšanas, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 09.03.2017. lēmuma Nr.47 “Par Rāmuļu pamatskolas direktoru”
ar 2019.gada 1.augustu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 253 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rāmuļu
stacija”-6, Vaives pagasts, Cēsu novads nodošanu atsavināšanai un cenas
apstiprināšanu
Ziņo: A. Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Nekustamais īpašums „Rāmuļu stacija”-6, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0226, sastāvošs no
vienistabas dzīvokļa Nr.6 ar kopējo platību 34.7 m2 un 3490/23070 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas,
palīgēkām un zemes, turpmāk – Nekustamais īpašums, reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Vaives
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 526-6 uz Cēsu novada pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods
90000031048, lēmuma datums: 18.07.2016.
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Cēsu novada pašvaldībā 18.06.2019. reģistrēts (reģ. Nr.6-2-6/14/2973), (vārds,uzvārds) iesniegums kurā izteikts
ierosinājums nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Rāmuļu stacija”-6, Vaives pag., Cēsu nov.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu, Cēsu novada pašvaldība, turpmāk –
Pašvaldība, saņēmusi SIA „Invest – Cēsis”, Reģ. Nr. LV 44103018948, vērtējumu, saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma
visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2019.gada 2. augustā ir 860.00 EUR (astoņi simti sešdesmit euro un 00 centi).
Pašvaldības īpašumi atsavināmi saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, turpmāk arī –
Atsavināšanas likums. Šā likuma 4. panta ceturtās daļas. 5. punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā
likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā, savukārt, kura trešā daļa nosaka: atsavinot pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļa
īpašumu, par kura lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums,
to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. (vārds,uzvārds) ir dzīvokļa „Rāmuļu stacija”-6,
Vaives pag., Cēsu nov., īrnieks ar kuru atbilstoši likumam „Par dzīvojamo telpu īri” noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums.
Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 12.08.2019. Izziņu Nr.6-3-3/51 (vārds,uzvārds), kā vienīgais pilngadīgais īrnieks ir
deklarējis dzīves vietu dzīvoklī „Rāmuļu stacija”-6, Vaives pag., Cēsu nov.
Saņemta „Rāmuļu stacija”-6, Vaives pag., Cēsu nov., apsaimniekotāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ECO LABEL”,
31.07.2019 izziņa Nr.177/2019/N ar informāciju, ka dzīvokļa īpašumam „Rāmuļu stacija”-6, Vaives pag., Cēsu nov., īres un
komunālo maksājumu parāds uz 2019.gada 31. jūliju nepastāv.
Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja
nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu. Pārdošana par brīvu cenu saskaņā ar Atsavināšanas likuma, 1.panta 7.punktu ir mantas pārdošana par
atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu, savukārt, nosacītā cena saskaņā ar tā paša likuma 1.panta
6.punktu ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja
tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Tāpat no likuma
„Par pašvaldībām” 77.panta otrās un ceturtās daļas izriet, ka atsavināšanai nododams tikai tas pašvaldības īpašums, kas
nav nepieciešams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai un pašvaldības funkciju
izpildei.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, 21.
panta pirmās daļas 17. punktu un 77. panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 6. un 7.
punktu, 3. panta pirmās daļas 2. punktu, 4. panta pirmo daļu un ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 37.
panta pirmās daļas 4. punktu un piekto daļu, kā arī Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas
24.01.2019. priekšlikumu (prot. Nr.8), Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 13.08.2019. priekšlikumu
(prot. Nr. 18), ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no Pašvaldības iestādēm par Nekustamā īpašuma nepieciešamību
to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
B.Mežale, D.Trapenciere, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Rāmuļu stacija”-6, Vaives pag., Cēsu nov.,
kadastra numurs 4290 900 0226, sastāvošs no vienistabas dzīvokļa Nr.6 ar kopējo platību 34.7 m2 un 3490/23070
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām un zemes, turpmāk – Nekustamais īpašums, pārdodot par brīvu
cenu.
2. Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 860.00 EUR (astoņi simti sešdesmit euro un 00 centi).
3. Piedāvāt nekustamā īpašuma, „Rāmuļu stacija”-6, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0226,
īrniekam izmantot pirmpirkuma tiesības uz Nekustamo īpašumu, nosūtot atsavināšanas paziņojumu.
4. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 254 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skudru ielā 3,
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Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
Ziņo: A. Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Nekustamais īpašums Skudru iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0560, turpmāk – Nekustamais īpašums,
reģistrēts Cēsu rajona tiesas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0050 7582 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 0560, platība 2181m2.
Zemes lietošanas mērķis: „individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0601) – 2181 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 2019. gada 9. jūlijā ir 9300.00 EUR ( deviņi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).
Ievērojot Atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, Pašvaldībā saņemta Valsts zemes dienesta 13.08.2019.
Kadastra informācija, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85. pantam, izdrukas ID: i390001657617,
saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 9176.00 EUR (deviņi tūkstoši simts septiņdesmit seši euro un
00 centi), Tā kā īpašums izveidots 2012. 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 04.10.2016. priekšlikumu (prot.Nr.40) un Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas 13.08.2019. priekšlikumu (prot. Nr.18), ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no
citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par Nekustamā īpašuma nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, R.Sproģis,
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu
Skudru iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0560, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra
apzīmējums 4201 004 0560, platība 2181 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums.
2. Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto (sākotnējo) cenu 9300.00 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti euro un 00
centi).
3. 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.

Pielikums
Cēsu novada domes
15.08.2019. lēmumam Nr. 254
(prot. Nr. 11., 14.p.)
Apstiprināti
ar Cēsu novada domes
15.08.2019. lēmumu Nr.254
(prot. Nr.11., 14.p.)
cĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA Skudru iela 3, cēsis, cēsu nov. izsoles noteikumi
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1. vispārīgie noteikumi
1.1 Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skudru iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0560,
kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0560, platība 2181 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 Raunas ielā 4, Cēsīs, 2019.gada 26. septembrī plkst.
14:00.
1.5.
Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) cena 9300.00 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).
1.6. Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).
1.7.
Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 930.00 EUR (deviņi simti
trīsdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr.
90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts:
LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Skudru iela 3, izsolei”.
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 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0560, turpmāk – Nekustamais
īpašums, reģistrēts Cēsu rajona tiesas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0050 7582 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 0560, platība 2181 m2. Nekustamajam īpašumam nav
zemesgrāmatā reģistrētu atsavināšanas aizliegumu.
2.2.Apbūvei paredzētais Nekustamais īpašums kadastrāli uzmērīts un izgatavots zemes vienības, kadastra apzīmējums
4201 004 0560, robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns, nosakot zemes vienības platību un apgrūtinājumus: 120302 –
aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0180 ha.
2.3.Nekustamais īpašums atrodas Cēsu pilsētā, mikrorajonā Zeltkalns. Apkārtnē individuālā apbūve. Zemes gabals
taisnstūra formas, zemes ar līdzenu reljefu, teritorija nav nožogota. Komunikācijas – ir iespēja pieslēgties elektrībai
pilsētas ūdensvadam un kanalizācijai.
2.4. Zemes lietošanas mērķis: „individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0601) –2181m2.
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 2019.gada 25. septembrim plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā
4, Cēsīs, Cēsu nov., 1. stāvā 104. kabinetā (tālr. 64122161, 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.
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3.2.2 . Fiziskai personai:
3.2.2.1. uzrāda personas apliecinošu dokumentu - pasi;
3.2.2.2. rakstveida apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts
maksātnespējas process;
3.2.2.3. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu.
Dokumenti un to kopijas noformējami atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu juridisko spēku, to izstrādāšanu un
noformēšanu, kā arī valsts valodas prasībām. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un noteiktajā kartībā tulkoti latviešu valodā.
3.3. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.apakšpunktu 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.apakšpunkta
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.apakšpunkta 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.
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, sāk izsoli, piedaloties vienam izsoles
dalībniekam.
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, 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.Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.7.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.
4.8.Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.9.Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, to Komisija (ja tai ir zināms) vai kāds no dalībniekiem
paziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.
4.10.Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.11.Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.12.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.
4.13.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.
4.14.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.
4.15.Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.16.Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
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4.17.Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.18.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.
4.19.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.
4.20. 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
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.
4.21.Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar
parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.22.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.
4.23.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.
4.24.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.
4.25.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 930.00 EUR (deviņi simti trīsdesmit euro un 00 centi) tiek ieskaitīts
pirkuma maksā.
5.2.
Pirkuma maksu var maksāt:
5.2.1. kā tūlītēju samaksu, samaksājot visu pirkuma maksu par nosolīto Nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles
dienas, t.i., līdz 2019.gada 10. oktobrim ieskaitot;
5.2.2. iegādājoties Nekustamo īpašumu uz nomaksu šādā kārtībā:
5.2.2.1.
pirmā iemaksa 10% no pirkuma maksas jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, t.i., līdz
2019.gada 10. oktobrim ieskaitot;
5.2.2.2.
pārējā pirkuma maksas daļa jāsamaksā, veicot maksājumus vienu reizi mēnesī, nosakot nomaksas
termiņu ne ilgāk kā 5 gadi 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 2019.gada 10. oktobrim ieskaitot nosolītājs nav izpildījis šo Noteikumu 5.2.1. vai 5.2.2.1. apakšpunktos 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.
5.5. 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.
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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 5.4. punktā noteiktajā gadījumā.
7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1. Pēc šo Noteikumu 5.2. apakšpunktā noteiktajā termiņā un apmērā veiktās pirkuma samaksas un attiecīga apliecinoša
dokumenta saņemšanas Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
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.Ja komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.

Lēmums Nr. 255 Par grozījumiem Vaives pagasta pārvaldes reglamentā
Ziņo: Atis Egliņš-Eglītis, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja p.i.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, 691. un 692. pantu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm
- par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt grozījumus 2018.gada 29.marta Vaives pagasta pārvaldes reglamenta 2.1. un 2.2.apakšpunktā, izsakot to
šādi:
“2.1. juridiskā – Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
2.2. faktiskā – Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136.”
1. Uzdot Vaives pagasta pārvaldes vadītājam nodrošināt pārvaldes darbību atbilstoši reglamentā izdarītajiem
grozījumiem.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja p.i. A.Egliņam-Eglītim.
Pielikums
Cēsu novada domes
15.08.2019. sēdes lēmumam Nr.255
PIELIKUMS
Cēsu novada domes
29.03.2018. sēdes lēmumam Nr.91
APSTIPRINĀTS ar Cēsu novada domes
29.03.2018. sēdes lēmumu Nr.91
REGLAMENTS
Cēsīs
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2018.gada
29.martā
Nr. 12
CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
VAIVES PAGASTA PĀRVALDES
REGLAMENTS
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 69.2 panta otrās daļas 1. apakšpunktu
Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 15.08.2019. lēmumu Nr.255 (prot.Nr.11.p.15.)
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvalde, turpmāk – Pārvalde, ir iestādes “Cēsu novada pašvaldība”
struktūrvienība, kas darbojas ar mērķi nodrošināt Vaives pagasta, Cēsu novada teritorijā iedzīvotājiem un citām
personām likumā „Par pašvaldībām” un citos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.
2. Adrese:
2.1. juridiskā – Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101;
2.2. faktiskā - Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136.
3.
Pārvaldes darbības tiesiskumu nodrošina un darbu Pārvaldē organizē Pārvaldes vadītājs, kas ir pakļauts
Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam. Pārvaldes vadītāja kompetenci un pilnvaras nosaka normatīvie akti,
domes lēmumi un amata apraksts.
4.
Pārvalde rīkojas ar Domes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem atbilstoši pašvaldības budžetā apstiprinātajai
budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmei (finansējumam).
5.
Pārvaldes darba un apmeklētāju pieņemšanas laiku nosaka ar Cēsu novada pašvaldības administrācijas
vadītāja rīkojumu.
6.
Pārvalde savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Cēsu novada pašvaldības
nolikumu, Cēsu novada domes lēmumus, Cēsu novada domes priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora un
Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja rīkojumus un norādījumus, šo reglamentu.
7.
Pārvaldes darbinieku prettiesiskos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Cēsu novada pašvaldības
nolikumā noteiktajā kārtībā.
8.
Pārvalde regulāri ziņo Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam par Pārvaldei uzdoto uzdevumu
izpildi, kā arī pēc Cēsu novada domes vai Cēsu novada domes priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus
par pieprasītajiem jautājumiem.
II VAIVES PAGASTA PĀRVALDES FUNKCIJAS, UZDEVUMI UN KOMPETENCE
9.
Papildus likumā „Par pašvaldībām” 69.¹panta otrajai daļā Pārvaldei uzdotajām funkcijām, Pārvalde veic arī
šādus uzdevumus:
9.1.noteikt kārtību, kādā izmantojami Vaives pagasta Cēsu novadā publiskajā lietošanā esošie ūdeņi;
9.2.rūpējoties par kultūru un sekmējot tradicionālo vērtību saglabāšanu, un tautas jaunrades attīstību, sniegt atbalstu
pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” kultūras pakalpojumu pieejamībai Vaives pagastā, Cēsu
novadā;
9.3.gādājot aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību, sniegt
atbalstu Cēsu novada Bāriņtiesai darbības nodrošināšanai Vaives pagastā, Cēsu novadā;
9.4.sekmējot saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpējoties par bezdarba samazināšanu, sniegt
atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, lauku attīstības speciālista konsultācijām Vaives pagastā, Cēsu novadā;
9.5.Cēsu novada domes vai Cēsu novada domes priekšsēdētāja noteiktajās jomās izsniegt atļaujas un licences
komercdarbībai;
9.6.savākt un sniegt valsts statistikai u.c. institūcijām nepieciešamās ziņas, pārskatus par notiekošo Vaives pagasta Cēsu
novada teritorijā un Pārvaldes darbību;
9.7.veikt nepieciešamos pasākumus un sniegt atbalstu vēlēšanu, referendumu un parakstu vākšanu norisei;
9.8.piedalīties un sniegt nepieciešamo atbalstu civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;
9.9.organizēt Cēsu novada skolēnu pārvadājumus uz izglītības iestādēm Cēsu novadā;
9.10.
realizēt citas brīvprātīgās iniciatīvas, ievērojot apstiprināto budžetu un pieejamos resursus.
10. Izpildot likumā „Par pašvaldībām” 69.¹panta otrajai daļā Pārvaldei uzdotajās funkcijas (izziņu izsniegšana,
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informācijas sniegšana un pieejamības nodrošināšana, maksājumu pieņemšana, sociālo pabalstu izmaksas nodrošināšana,
iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un atbildes sagatavošanas organizēšana, civilstāvokļa aktu
reģistrēšanas nodrošināšana), Pārvalde veic šādus uzdevumus:
10.1.nodrošinot iedzīvotājiem sociālo palīdzību, sniegt atbalstu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
sociālo pakalpojumu pieejamībai Vaives pagastā, Cēsu novadā;
10.2.nodrošinot iedzīvotājiem iespēju reģistrēt civilstāvokļu aktus, sniegt atbalstu Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas
pakalpojumu pieejamībai Vaives pagastā, Cēsu novadā;
10.3. veikt dzīvesvietas deklarēšanu;
10.4. koordinēt Medību koordinācijas komisijas darbu;
10.5. piedalīties un veicināt Vaives pagastā Cēsu novadā esošo īpašumu iznomāšanu, atsavināšanu, apsaimniekošanu,
invazīvo augu izplatības ierobežošanu;
10.6. sniegt organizatorisko atbalstu apmeklētāju pieņemšanai pie valsts un pašvaldības speciālistiem;
10.7. piedalīties ar Vaives pagasta, Cēsu novada teritorijas attīstību saistīto dokumentu izstrādē un realizēšanā;
10.8. nodrošināt materiālo vērtību un dokumentu uzkrāšanu un saglabāšanu, datu aizsardzību;
10.9. apkopot un pārstāvēt Pārvaldes un Vaives pagasta, Cēsu novada iedzīvotāju, uzņēmēju intereses.
11. Lai nodrošinātu Pārvaldei uzdoto funkciju izpildi, Pārvaldes darbiniekiem ir tiesības:
11.1. pieprasīt un saņemt no Pašvaldības, tās padotībā esošajām institūcijām un amatpersonām Pārvaldes funkciju un
uzdevumu izpildei nepieciešamās ziņas, statistisko un citu informāciju;
11.2. izstrādāt un iesniegt dokumentu projektus, sniegt atzinumus;
11.3. iesniegt priekšlikumus par Pārvaldes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu, Pārvaldes darba
uzlabošanu un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu.
V NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
12.Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 2016. gada 10. marta reglamentu Nr. 27 ‘’Cēsu novada pašvaldības
Vaives pagasta pārvaldes reglaments’’.
13. Reglaments stājas spēkā 2018.gada 1.aprīlī.

Lēmums Nr. 256 Par grozījumu Cēsu novada domes 25.10.2018. lēmumā Nr.365
“Par grozījumiem Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija lēmumā Nr.141 ‘’Par
Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisiju’’
Ziņo: V.Kalandārovs, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Lai pieņemtu lēmumus par palīdzības sniegšanu personām dzīvokļu jautājumu risināšanā, t.i. pašvaldībai piederošas
dzīvojamās telpas, t.sk. sociālā dzīvokļa, izīrēšanu vai apmaiņu atbilstoši Cēsu novada domes saistošajos noteikumos
noteiktajai kārtībai, kā arī sniegtu atzinumus par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu
pašvaldībai piederošajai dzīvojami telpai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
61.pantu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 7. panta pirmo daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Izslēgt ar 2019.gada 16.augustu no Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva Jāni Sniedzānu, Cēsu
novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālistu.
2.
Iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas locekli Aigaru Ķerpi – Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo
īpašumu pārvaldnieku.
3.
Izdarīt Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija lēmumā Nr.141 “Par Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu
komisiju” šādu grozījumu:
Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“Komisijas priekšsēdētājs:
U.Lencbergs – Cēsu novada pašvaldības iedzīvotājs;
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Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
D.Trapenciere – Cēsu novada domes deputāte, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas
priekšsēdētāja;
Komisijas locekļi:
I.Sietiņsone – Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore;
A.Ķerpe – Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks;
M.Klimoviča – Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juriste;
Komisijas sekretāre:
M.Klimoviča – Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juriste.’’

Lēmums Nr. 257 Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā
Nr. 41 “Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju”
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītāja p.i.
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumu apstiprinātajos komisijas darbību
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komisijas un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, R.Sproģis,
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izslēgt no Cēsu pilsētas Zemes komisijas sastāva Laimu Vīgranti un Gunitu Hjortenbergu.
2. Iekļaut Cēsu pilsētas Zemes komisijas sastāvā kā komisijas locekli Rudīti Klāvu un kā komisijas sekretāri Daci
Eihenbaumu.
3. Izdarīt Cēsu novada domes 2009. gada 1.jūlija lēmumā Nr.41 “Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju”” grozījumu un izteikt
lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt Cēsu pilsētas Zemes komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
J.ROZENBERGS, Cēsu novada domes priekšsēdētājs;
Komisijas locekļi:
Irēna SUIPE, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja;
Valdis TIRZMALIS, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists;
Rudīte KLĀVA, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja;
Elga LIPARTE, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja vadītāja;
Komisijas sekretāre:
Dace EIHENBAUMA, Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu darījumu speciāliste“.

Lēmums Nr. 258 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83
“Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu
pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu
Olimpiskais centrs”’’
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Lai īstenotu uzsākto Cēsu novada Sporta attīstības stratēģijā noteikto Sporta attīstības mērķi Cēsu novadā,
nodrošināt Cēsu novada pašvaldības sporta bāzu optimālu noslodzi un pieejamību gan iekšējiem, gan ārējiem klientiem,
lai atslogotu Cēsu novada izglītības iestādes no veicamajiem uzdevumiem ārpus iestāžu nolikumos noteiktajiem darbības
pamatvirzieniem, lai nodrošinātu jaunu ar sportu un veselības veicināšanu saistītu pakalpojumu attīstību un sniegšanu
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iedzīvotājiem un lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā, 15. panta pirmās daļas 4. un
6. punktā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas pilnvērtīgu realizāciju un īstenotu Cēsu novada plānošanas
dokumentos noteiktos mērķus, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
B.Mežale, D.Trapenciere, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
1.
Pamatojoties uz pabeigtiem atjaunošanas būvdarbiem ēkā Pūces iela 2A, par summu 94473.29 EUR, izdarīt
Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu
pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs” šādus grozījumus:
1.1.Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Nodot pārvaldīšanā un bezatlīdzības lietošanā SIA „Cēsu Olimpiskais centrs”, reģistrācijas Nr. 44103026682, juridiskā
adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,
ar 22.03.2019. Pašvaldībai piederošu nekustamu un kustamu īpašumu par sākotnējo bilances vērtību
4 333268,40 EUR (četri miljoni trīs simti trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi euro un 40 centi) saskaņā ar
Pielikumiem (Nr.1; Nr.2; Nr.3) un
ar 15.07.2019. Pašvaldībai piederošu nekustamu un kustamu īpašumu par sākotnējo bilances vērtību
4662698.89 EUR (četri miljoni seši simti sešdesmit divi tūkstoši seši simti deviņdesmit astoņi euro un 89 centi) saskaņā ar
Pielikumu (Nr.4;) turpmāk – Īpašums, un mazvērtīgo inventāru, kas tiks iesniegts atsevišķi pēc stāvokļa uz 01.07.2019., ar
mērķi – pārvaldes uzdevuma, kas izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktā un 6.punktā
noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām un noslēgtā deleģēšanas līguma, pilnvērtīgai izpildei un racionālai
pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas veikšanai.’’
2.
Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot grozījumus 2019.gada 4.marta
pārvaldīšanas līgumā Nr.248/2019/3-3-6.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

pielikums
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