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Lēmums Nr. 370 Par Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra Attīstības
plāna 2015. – 2019. gadam aktualizāciju
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Ar Izglītības un zinātnes ministrijas 06.07.2016. lēmumu Nr.76 Cēsu internātpamatskolai – rehabilitācijas centram tika
piešķirts speciālās izglītības attīstības centra statuss, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu par
attīstības centra statusa piešķiršanu un ar 2017. gada 1. septembri Cēsu internātpamatskolai – rehabilitācijas centram
mainīts iestādes nosaukums uz nosaukumu Cēsu internātpamatskola – attīstības centrs, laika periodā no 2015.gada
februāra līdz 2018.gada decembrim būtiski mainījies izglītojamo skaits un Cēsu internātpamatskolai – attīstības centram
pievienota Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”, pamatojoties uz Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra
direktora 30.10.2018. iesniegumu NR.1-12/240 ( reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 31.10.2018. NR.6/4605) nepieciešams
aktualizēt Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra Attīstības plānu 2015. – 2019.gadam (apstiprināts Cēsu
novada domes 19.02.2015. lēmumu Nr.25, protokols Nr.2, 4.punkts).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Cēsu
novada domes 18.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” , Cēsu internātpamatskolas
– attīstības centra nolikumu (apstiprināts ar Cēsu novada domes 0302.2017. lēmumu Nr. 19, protokols Nr. 10, 4.punkts),
ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.11.2018. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumu Nr.25 ‘’Par Cēsu internātpamatskolas –
rehabilitācijas centra Attīstības plāna apstiprināšanu”, saskaņā ar 1. pielikumu .
2. Aktualizēt Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra Attīstības plānu 2015. – 2019.gadam (apstiprināts ar
Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumu Nr.25 ‘’Par Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra Attīstības plāna
apstiprināšanu’’), apstiprinot tā aktualizēto redakciju saskaņā ar 2. pielikumu.
3.
Uzdot Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra direktoram (Z.Ozols) nodrošināt Cēsu
internātpamatskolas – attīstības centra Attīstības plāna 2015. – 2019. gadam īstenošanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums nr. 1
Pielikums nr. 2

Lēmums Nr. 371 Par nolikuma ”Grozījumi Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā”
apstiprināšanu
Ziņo: L.Kokina, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja
Cēsu novada pašvaldība 05.11.2018.saņēma Cēsu Valsts ģimnāzijas (turpmāk – izglītības iestāde) direktores 31.10.2018.
iesniegumu Nr.1-11-1/135 ar lūgumu veikt grozījumus iestādes nolikumā.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „ Grozījumi Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā ” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai:
2.1. nodrošināt nolikuma izpildi;
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2.2. informēt izglītības iestāžu reģistru par grozījumiem Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
Cēsu novada domes
15.11.2018.lēmumam Nr.371
APSTIPRINĀTS
ar Cēsu novada domes
15.11.2018.lēmumu Nr.371
(prot. Nr.17, 2.punkts)
NOLIKUMS
Cēsīs
2018.gada
15.novembrī
Nr.39
Grozījumi Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā
Izdots saskaņā ar
likuma ‘’Par pašvaldībām’’
21.panta pirmās daļas 8.puktu un
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu
Izdarīt Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2016.gada 24.novembra lēmumu Nr.300
‘’Par Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu’’) šādu grozījumu:
Izslēgt no nolikuma 11.5 punktu vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma – kods 31014011.

Lēmums Nr. 372 Par nolikuma “Grozījumi Cēsu Pilsētas vidusskolas nolikumā”
apstiprināšanu
Ziņo: L.Kokina, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja
Cēsu novada pašvaldība 07.11.2018.saņēma Cēsu Pilsētas vidusskolas direktores elektronisku iesniegumu ar lūgumu
veikt grozījumus iestādes nolikumā.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu “Grozījumi Cēsu Pilsētas vidusskolas nolikumā”, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu Pilsētas vidusskolas direktorei:
2.1. Nodrošināt nolikuma izpildi
2.2.
Informēt izglītības iestāžu reģistru par grozījumiem Cēsu Pilsētas vidusskolas nolikumā.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
Cēsu novada domes
15.11.2018.lēmumam Nr.372
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APSTIPRINĀTS
ar Cēsu novada domes
15.11.2018.lēmumu Nr.372
(prot. Nr.17, 3.punkts)
NOLIKUMS
Cēsīs
2018.gada
15.novembrī
Nr.40
Grozījumi Cēsu Pilsētas vidusskolas nolikumā
Izdarīt Cēsu Pilsētas vidusskolas nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2015.gada 14.maija lēmumu Nr.119 ‘’Par
Cēsu Pilsētas vidusskolu ’’) šādu grozījumu:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“1.Cēsu Pilsētas vidusskola (turpmāk tekstā – SKOLA) ir Cēsu novada pašvaldības (turpmāk tekstā – DIBINĀTĀJS) dibināta un Cēsu novada domes priekšsēdētāja pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas
izglītības, pamatizglītības, speciālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas.”
2. Izslēgt no nolikuma 6.2.punktu.
3. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
“9. SKOLAS pamatvirzieni ir pirmsskolas izglītība, vispārējā pamatizglītība un vidējā izglītība.”
4. Papildināt 11.punktu ar desmito apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā :
“11.10. Sagatavot pirmsskolas izglītojamos pamatizglītības programmas uzsākšanai.”
5. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
“12. SKOLA konsultpunktā Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašumā -Vecpiebalgas vidusskolā, (Gaismas 2,
Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122) un Cēsu novada pašvaldības īpašumos - L.Paegles
ielā 1, Cēsīs ,Cēsu novadā , LV 4101 un Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā, LV - 4101 īsteno šādas izglītības
programmas:
1.1.
pamatizglītības programma -kods 21011111;
1.2.
speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem -kods
21015711;
1.3.
pamatizglītības programmu –kods 21011112;
1.4.
pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmu – kods 2301113;
1.5.
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu – kods 31011011;
1.6.
vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu – kods 31013011;
1.7.
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – kods 31011012;
1.8.
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu – kods 31011013;
1.9.
pirmsskolas izglītības programmu- kods 01011111.”

Lēmums Nr. 373 Par sētnieka amata vienībām Cēsu novada pašvaldības
dibinātās izglītības iestādēs
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
Saskaņā ar Cēsu novada domes 26.06.2014. nolikuma Nr.29 „Cēsu novada pašvaldības vispārējās
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izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar
Cēsu novada domes 26.06.2014. lēmumu Nr.283, prot. Nr.8, 13.p.) un Cēsu novada domes 26.06.2014. nolikuma Nr.30
„Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba
samaksas noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar Cēsu novada domes 26.06.2014. lēmumu Nr.284, prot. Nr.8, 14.punkts)
1.4.apakšpunktu Cēsu novada izglītības iestāžu vadītāji, atbilstoši aprēķinātajam darba samaksas fondam, nosaka un ar
rīkojumu apstiprina saimniecisko darbinieku amatu vienību, likmju, mēnešalgu un piemaksu sarakstu, lai nodrošinātu
efektīvu iestādes darbību.
Lai nodrošinātu lietderīgu un ekonomisku izglītības iestāžu darbību atbilstoši tās kompetencei, izvirzītajiem
mērķiem, uzdevumiem un pieejamajiem finanšu resursiem Cēsu novada pašvaldības iepirkuma komisija pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un Publisko iepirkumu likuma 8.panta ceturto daļu, ir
izsludinājusi iepirkumu “Teritoriju un apstādījumu kopšana Cēsu pilsētā”, identifikācijas Nr. CNP/2018/50, ar līguma
izpildes laiku 12 (divpadsmit) mēneši, ar iespēju pagarināt līguma izpildes termiņu vēl par 42 (četrdesmit diviem)
mēnešiem, kopējais līguma termiņš ne vairāk kā 54 (piecdesmit četri) mēneši. Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu
piešķirt līguma slēgšanas tiesības Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecībai “Kliģeni”, reģ. Nr.49501007086.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2., 6.punktu un 27.punktu
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Likvidēt amata vienības “Sētnieks”:
1.1.31.12.2018. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē un Cēsu Valsts ģimnāzijā;
1.2.31.01.2019. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde, Draudzīgā
Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, Cēsu Pilsētas vidusskola, Cēsu 1.pamatskolā, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā, Cēsu
pilsētas Mākslas skolā, Cēsu Bērnu un jauniešu centrā, Cēsu pilsētas Sporta skola;
1.3.31.05.2019. Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē.
2. 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, Cēsu
1.pamatskolas, Cēsu Bērnu un jauniešu centra, Cēsu Pilsētas vidusskolas, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas, Cēsu
Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu pilsētas Sporta skolas un Cēsu pilsētas Mākslas
skolas direktoriem.
3. Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei nodrošināt atbilstošas izmaiņas Cēsu novada pašvaldības 2018.gada
budžeta kopsavilkumā.
4. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 374 Par papildus pašvaldības apbūves tiesību platību uz zemes
gabala daļu Cīrulīšu iela 70 Cēsis, Cēsu novadā
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 2017. gada 14. septembra lēmumu Nr. 237. (protokols nr. 13) ”Par LAT RUS
projekta pieteikumu “Ilgtspējīgas infrastruktūras attīstība un atraktīvas rekreācijas zonas dabā“ (Development of
sustainable infrastructure and attractive recreation zones in the nature- Green Towers)”, lai veicinātu Cēsu novada
pašvaldības Integrētās Attīstības programmas 2013.-2019. Investīciju plāna rīcības virziena RV 3.2. “Paaugstināt
novada pievilcību un sekmēt tā dabas vērtību saglabāšanu”, uzdevuma U 3.2.3.” Sekmēt dabas teritoriju saglabāšanu un
attīstību”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde gatavo projekta pieteikumu “Zaļās ilgtspējīgās
infrastruktūras attīstība dabas teritorijās”, kas tiks realizēts “Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
2014-2020 gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros.
Lai projekta ietvaros veiktu skatu torņa būvniecību, tika meklēti piemērotākie zemes gabali ar ainavisku skatu punktu,
dabas teritorijas klātbūtni un iespēju demonstrēt atjaunojamo tehnoloģiju sniegtās iespējas. Skatu torņa būvniecībai par
piemērotāko tika izvēlēts zemes gabals ar platību 218 m2 platībā, kas ir nekustamā īpašuma Cīrulīšu ielā 70,
Cēsis, Cēsu nov., kad. Nr. 4201 007 0211, ar platību 6675 m2 sastāvdaļa, īpašnieks SIA “Slēpošanas skola’ (turpmāk Īpašnieks).
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Saskaņā ar 31.05.2018. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 188 “Par pašvaldības apbūves tiesībām uz zemes gabala daļu
Cīrulīšu ielā 70, Cēsis, Cēsu novadā ( protokols |nr. 8.27 p) , tika nostiprināta apbūves tiesība uz zemes gabala daļu
Cīrulīšu ielā 70, Cēsis, Cēsu novadā 218 m2 plātībā.
Papildus, lai veicinātu tūrisma produktu attīstību, tūristu plūsmas virzību uz “zaļo klasi”, kas tiks izvietota ēkā
Cīrulīšu 70, Cēsīs, Cēsu novadā, nepieciešams izveidot pāreju starp projektējamo skatu torni un ēku. Projektēšanas
vajadzībām nepieciešamā zemes platība ir 47 m2).
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības un Īpašnieka savstarpēju piekrišanu, kā arī saskaņā ar Civillikuma 1129.¹,
1129.², un 1129.³ pantu, Būvniecības likuma 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu
Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 3.1.apakšpunktu un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijas 06.11.2018. priekšlikumu (prot.nr. 43), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis,
I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Cēsu novada pašvaldībai ierosināt veikt grozījumus 14.06.2018. līgumā Nr. 750/2018/2-7 par apbūves tiesības
piešķiršanu par īpašniekam SIA” Slēpošanas skola” piederošu, zemes gabala Cīrulīšu iela 70, Cēsis, Cēsu nov., kad.apz.
4201 007 0211, daļu 218 ,00 m2 un 47,00 m2 apmērā (kopā 265 m2) skatu torņa un savienojoša tilta uz ēku Cīrulīšu
ielā 70 būvniecībai, saskaņā ar pielikumā esošo plānu.
2.
Pārējie līguma nosacījumi paliek nemainīgi.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.

Plāns - pielikumā

Lēmums Nr. 375 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai izglītībai,
profesionālajai izglītībai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.11.2018. rīkojuma Nr.570 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību
izglītības iestādēm 2018.gadam” 1.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām- pašvaldību pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Ministru kabineta 08.08.2018.rīkojuma Nr.372“Par
finansējuma sadalījumu pašvaldībām piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu
pedagogiem”, Cēsu novada pašvaldības 02.09.2016. lēmumu Nr.232 „ Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu
novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
08.11.2018. (prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālo
izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 3 583 533.00 EUR, (trīs miljoni pieci simti astoņdesmit trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs
euro ) sadalīt:
1Nr.p.k.

Izglītības iestāde

1.1.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzija
Cēsu Valsts ģimnāzija
Cēsu Pilsētas vidusskola

1.2.
1.3.
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Mērķdotācija
2018.g. EUR
MK rīkojums
Nr.570
367 328.00

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm
EUR
16 717.00

MK
08.08.2018.rīkojums
Nr.372

Pavisam
2018.g.
EUR

1777.00

369 105.00

625 400.00
809 836.00

27 685.00
24 921.00

3008.00
5409.00

628 408.00
815 245.00

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Cēsu 1. pamatskola
Cēsu 2. pamatskola
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola
Līvu sākumskola
Rāmuļu pamatskola
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina
vidusskola
PAVISAM

554 048.00
479 072.00
291 436.00

10 121.00
13 017.00
6 477.00

3032.00
3080.00
2258.00

557 080.00
482 152.00
293 694.00

59 712.00
90 476.00
285 284.00

3 737.00
2 169.00
7 416.00

205.00
490.00
1682.00

59 917.00
90 966.00
286 966.00

3 562 592.00

112 260.00

20 941.00

3 583 533.00

2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei, veicot grozījumus Cēsu novada 25.01.2018. saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetu” ietvert lēmumā minēto finansējumu.
3.Uzdot DACVģimnāzijai (direktore D. Eglīte), Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G. Bērziņa), Cēsu Pilsētas vidusskolai
(direktore A. Sīmane), Cēsu 1. pamatskolai (direktore A.Avena), Cēsu 2. pamatskolai (direktore I.Brammane), Cēsu pilsētas
Pastariņa sākumskolai (direktore R.Blaževica), Līvu sākumskolai (direktore A.Gabranova), Rāmuļu pamatskolai
(direktora p.i. A.Gabranova), Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai (direktors G.Zvejnieks) nodrošināt mērķdotācijas
pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu,
pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 376 Par mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.11.2018. rīkojuma Nr.570 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību
izglītības iestādēm 2018.gadam” 4.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.11.2018.(prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 294 176.00 EUR (divi simti deviņdesmit četri
tūkstoši viens simts septiņdesmit seši euro) sadalīt:
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Mērķdotācija
2018.g.
EUR

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm

1.1.

Cēsu pilsētas 1. pirmskolas
izglītības iestāde
Cēsu pilsētas 3. pirmskolas
izglītības iestāde
Cēsu pilsētas 4. pirmskolas
izglītības iestāde
Cēsu pilsētas 5. pirmskolas
izglītības iestāde
Cēsu 2. pamatskola
Līvu sākumskola
Rāmuļu pamatskola
Cēsu Pilsētas vidusskolai
PAVISAM

22 668.00

560.00

72 956.00

4 264.00

61 764.00

672.00

85 328.00

904.00

34 416.00
8 796.00
4 932.00
3 316.00
294 176.00

0
848.00
224.00
76.00
7 548.00

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
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2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei, veicot grozījumus Cēsu novada 25.01.2018. saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetu” ietvert lēmumā minēto finansējumu.
3. Uzdot Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādei
(vadītāja L.Cekula), Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Balode), Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības
iestādei (vadītāja L.Kazaka), Cēsu 2. pamatskolai (direktore I.Brammane), Līvu sākumskolai (direktore A. Gabranova),
Rāmuļu pamatskolai (direktora p.i. A.Gabranova), Cēsu Pilsētas vidusskolai (direktore A. Sīmane) nodrošināt
mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītībā nodarbināto pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 377 Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.11.2018. rīkojuma Nr.570 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību
izglītības iestādēm 2018.gadam” 2.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām- interešu izglītības programmu pedagogu
daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Cēsu novada domes Interešu
izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas 13.09.2018. (prot.Nr.1) lēmumu, ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 08.11.2018.(prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm –
par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām- interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 198 876.00 EUR (viens simts deviņdesmit astoņi tūkstoši astoņi
simti septiņdesmit seši euro ) sadalīt sekojoši:

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Mērķdotācija 2018.g.
EUR

1.1.

Cēsu Bērnu un jauniešu
centrs

179 324.00

tajā
skaitā
kvalitātes
pakāpēm
6 916.00

1.2.pie vispārizglītojošām skolām interešu izglītības programmu realizācijai tarificēt 19 552.00 EUR
(deviņpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit divi euro)
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Mērķdotācija
2018.g. EUR

1.2.1.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzija
Cēsu Valsts ģimnāzija
Cēsu Pilsētas vidusskola
Cēsu 1. pamatskola
Cēsu 2. pamatskola
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola
Līvu pamatskola
Rāmuļu pamatskola
Cēsu internātpamatskolaattīstības centrs
PAVISAM

1 644.00

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm
0.00

2 972.00
5 412.00
2 736.00
2 908.00
1 980.00

188.00
208.00
0.00
0.00
0.00

244.00
516.00
1 140.00

0.00
0.00
0.00

19 552.00

396.00

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
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2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei, veicot grozījumus Cēsu novada 25.01.2018. saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetu” ietvert lēmumā minēto finansējumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 378 Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.11.2018. rīkojuma Nr.570 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību
izglītības iestādēm 2018.gadam” 3. pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālo pirmskolas izglītības
iestāžu, internātskolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Izglītības
iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un
garīgās attīstības traucējumiem”, 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”” un Ministru kabineta
15.07.2016. noteikumiem Nr.477 „Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās
izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.11.2018.(prot.Nr.15)
atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām-pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā
reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās
attīstības traucējumiem 1 948 392.00 EUR (viens miljons deviņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit
divi euro) sadalīt:
Pedagogu
darba
samaksai
Cēsu internātpamatskolaattīstības centrs

904 000.00

tajā
skaitā
kvalitātes
pakāpēm
26 528.00

Uzturēšanas
izdevumiem

1 023 864.00

Kopā
2018.g.
MK Rīkojums
Nr.570
1 927 864.00

MK
noteikumi
Nr.719

Pavisam
EUR
2018.g.

20 528.00

1 948 392.00

2. Uzdot Cēsu internātpamatskolai- attīstības centram (direktors Z.Ozols) nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un
rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem izlietojumu
atbilstoši mērķim.
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei, veicot grozījumus Cēsu novada 25.01.2018. saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetu” ietvert lēmumā minēto finansējumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 379 Par atbalstu Cēsu Jaunās pamatskolas mācību nodrošināšanai
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Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādē
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu Jaunās pamatskolas direktores A.Pilsumas 07.11.2018. iesniegumu (reģistrēts Cēsu novada
pašvaldībā 07.11.2018. Nr.6/4745) ar lūgumu piešķirt nomas maksas atvieglojumu interešu izglītības nodarbību
peldētapmācībā nodrošināšanai Cēsu pilsētas 5. Pirmsskolas izglītības iestādes baseinā, kā arī iespēju izmantot Cēsu
Valsts ģimnāzijas sporta zāli atsevišķos gadījumos tās no nodarbībām brīvajos laikos, 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 08.11.2018.
(protokols Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, 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 :
1.1.Cēsu Valsts ģimnāzijas (turpmāk – izglītības iestāde) direktorei slēgt Sadarbības līgumu ar Cēsu Jauno pamatskolu
par izglītības iestādes sporta zāles izmantošanu mācību priekšmeta Sports mācību stundu nodrošināšanai no 15.11.2018.
– 15.04.2019.
1.2.Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai slēgt Sadarbības līgumu ar Cēsu Jauno pamatskolu par baseina
izmantošanu interešu izglītības programmas “Peldētapmācība pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem”
īstenošanai.
2. Noteikt , ka nomas maksa mēnesī par :
2.1.Sporta mācību stundu vadīšanu Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta zālē ir 1.00( viens euro) EUR ;
2.2.interešu izglītības programmas “Peldētapmācība pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem” īstenošanu Cēsu
pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē ir 1.00( viens euro) EUR.
3. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei un Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai.

Lēmums Nr. 380 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa
Nr.9, Valmieras ielā 23B, Cēsīs, Cēsu novadā pārdošanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 25.10.2018. lēmumu Nr.359 “Par Cēsu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.9 Valmieras ielā 23B, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas
apstiprināšanu” (prot. Nr. 16, 17.p.), atsavināšanai tika nodots Cēsu novada pašvaldības nekustamais īpašums Valmieras
iela 23B-9, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5274, sastāvošs no divistabu dzīvokļa Nr. 9 ar kopējo platību 53.7
m2 (pēc telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas 54.3 m2) un 537/18191 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un
zemes, turpmāk – Nekustamais īpašums, pārdodot to par brīvu cenu 12 400.00 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti euro
un 00 centi), un piedāvāja Nekustamā īpašuma īrniekam, izmantot pirmpirkuma tiesības uz Nekustamo īpašumu,
30.10.2018. nosūtot atsavināšanas paziņojumu Nr. 7/4981.
Pašvaldībā saņemts īrnieka 05.11.2018. apliecinājums (reģistrēts 05.11.2018. ar Nr. 7/4667) ar kuru iesniedzējs
apliecina gatavību izmantot pirmpirkuma tiesības uz viņai piedāvāto nekustamo īpašumu Valmieras iela 23B-9, Cēsis,
Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5274, un apņemas veikt samaksu par to 12 400.00 EUR (divpadsmit tūkstoši četri
simti euro un 00 centi) apjomā atsavināšanas paziņojumā noteiktajā termiņā.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta
pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta
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pirmo daļu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu un 44. panta ceturto daļu, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijas 18.10.2018. priekšlikumu (prot. Nr.29), un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.11.2018. atzinumu
(protokols Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Pārdot nekustamo īpašumu Valmieras iela 23B-9, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5274, sastāvošu
no divistabu dzīvokļa Nr. 9 ar kopējo platību 53.7 m2 (pēc telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas 54.3 m2) un 537/18191
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, turpmāk – Nekustamais īpašums, īrniekam.
2. Noteikt Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtību: 12 400.00 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti
euro un 00 centi) jāsamaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pirkuma līguma abpusējas parakstīšanas, ieskaitot
minēto naudas summu Cēsu novada pašvaldības kontā.
3. Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu īpašuma pirkuma līgumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 381 Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā īpašuma- dzīvokļa
„Akmenskrogs” - 2, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, pārdošanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 13.09.2018. lēmumu Nr. 290 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma - dzīvokļa „Akmenskrogs” - 2, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas
apstiprināšanu” (prot. Nr. 13, 8.p.) atsavināšanai nodeva nekustamo īpašumu „Akmenskrogs” -2, Krīvi, Vaives pag., Cēsu
nov., LV-4136, kadastra numurs 4290 900 0224, sastāvošu no vienistabas dzīvokļa Nr. 2 ar kopējo platību 29.3m2 un
293/1459 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, turpmāk –Īpašums, pārdodot par brīvu cenu 700.00 EUR
(septiņi simti euro un 00 centi), un piedāvāja Īpašuma īrniekam, izmantot pirmpirkuma tiesības uz Nekustamo īpašumu,
nosūtot atsavināšanas paziņojumu Nr. 7/4299.
Pašvaldībā saņemts īrnieka 25.09.2018. apliecinājums (reģistrēts 23.10.2018. ar Nr. 7/4465) ar kuru iesniedzējs
apliecina gatavību izmantot pirmpirkuma tiesības uz viņam piedāvāto īpašumu „Akmenskrogs” - 2, Krīvi, Vaives pag.,
Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0224 un izmantot nomaksas pirkumu termiņu līdz pieciem gadiem. Ievērojot
iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17.
punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo daļu un 37.
panta pirmās daļas 4. punktu, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 06.09.2018. priekšlikumu (prot. Nr.
28) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.11.2018. atzinumu (protokols Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Pārdot nekustamo īpašumu „Akmenskrogs” - 2, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136, kadastra numurs 4290
900 0224, sastāvošu no vienistabas dzīvokļa Nr. 2 ar kopējo platību 29,3 m2 un 293/1459 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas un zemes, turpmāk – Īpašums, īrniekam, par Īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 700.00 EUR (septiņi
simti euro un 00 centi).
2. Piekrist 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 Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu Īpašuma pirkuma līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 382 Par ilgtermiņa saistībām
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un Publisko iepirkumu likuma 8.panta ceturto
daļu, iepirkuma komisija ir izsludinājusi iepirkumu “Teritoriju un apstādījumu kopšana Cēsu pilsētā”, identifikācijas Nr.
CNP/2018/50, ar līguma izpildes laiku 12 (divpadsmit) mēneši, ar iespēju pagarināt līguma izpildes termiņu vēl par 42
(četrdesmit divi) mēnešiem, kopējais līguma termiņš ne ilgāk kā 54 (piecdesmit četri) mēneši. Iepirkuma komisija ir
pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecībai “Kliģeni”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem”
22.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.11.2018. (prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Uzņemties ilgtermiņa saistības pret ZS “Kliģeni”, reģistrācijas numurs 49501007086, 2 877 499,08 EUR
(divi miljoni astoņi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi euro 08 centi), + PVN 21% 604
274,81, EUR kopumā 3 481 773,89 EUR apmērā par Cēsu pilsētas teritoriju un apstādījumu kopšanu no līguma
noslēgšanas brīža uz laiku ne ilgāku par 54 (piecdesmit četri) mēnešiem.
2.
Ilgtermiņa saistību izpildi veikt no pašvaldības budžeta.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 383 Par finansējuma piešķiršanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Atbilstoši Cēsu novada Ilgtspējīgas Attīstības stratēģijā 2030 noteiktajai funkcionālajai telpai “Ražošana”, kas ietver un
paredz industriālo zonu attīstību, t.sk., Robežu un Rūpniecības ielas rajona attīstību, saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības
Attīstības programmas 2013.-2019.gadam Investīciju plāna prioritārā projekta ideju Nr.2: ”Degradēto teritoriju
revitalizācija Cēsu novadā. III kārta” un, pamatojoties uz Cēsu novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu Nr.294 “Par
detālplānojuma kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov.,
izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, kurš apstiprināts ar Cēsu novada domes lēmumu Nr.165,
31.05.2018., Eduarda Veidenbauma ielas (posmā no jaunizbūvējamās Baltās ielas līdz Robežu ielai) papildus projektēšanas
darbu veikšanai nepieciešami 2583,00 euro.
Projekta “Rīgas ielas daļas rekonstrukcija (pārbūve) Cēsīs, Cēsu novadā” realizācijas laikā konstatēti neparedzēti darbi lai
nodrošinātu vides pieejamību – pandusa izbūve ēkai Rīgas ielā 12, darbu izmaksas ir 3220,00 euro.
Ņemot vērā, ka Cīrulīšu un Kovārņu ielas rajonā plānota divu lielu infrastruktūras objektu būvniecība, nepieciešama video
novērošanas kanalizācijas izbūve Cīrulīšu ielā, darbu izmaksas ir 17170,00 euro.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, Cēsu novada domes 25.01.2018. saistošajiem
noteikumiem Nr. 4 „Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetu” (prot. Nr. 2, 40.p.) un ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 8.11.2018. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piešķirt papildus finansējumu no pamatbudžeta izmaksu pozīcijas – vispārējas nozīmes izdevumi:
1.1.
EUR 2583,00 (divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit trīs euro 00 centi) Eduarda Veidenbauma ielas (posmā
no jaunizbūvējamās Baltās ielas līdz Robežu ielai) papildus projektēšanas darbu veikšanai;
1.2.
EUR 3220,00 (trīs tūkstoši divi simti divdesmit euro 00 centi) pandusa ēkai Rīgas ielā 12 izbūves darbiem;
1.3.
EUR 17170,00 (septiņpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit euro 00 centi) video novērošanas
kanalizācijas izbūvei Cīrulīšu ielā.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei (vadītāja A.Zerne) piešķirto finansējumu iekļaut 2018. gada
budžeta grozījumos.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.
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Lēmums Nr. 384 Par deleģēšanas līgumu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tajā skaitā – ielu, ceļu un laukumu
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, kapsētu izveidošana un
uzturēšana.
Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 39. pantu vietējās pašvaldības izveido un uztur dzīvnieku patversmes, izķer,
izmitina un aprūpē izķertos un atsavinātos mājas (istabas) dzīvniekus, kā arī izmitina un aprūpē bezpalīdzīgā stāvoklī
nonākušus savvaļas dzīvniekus vai slēdz līgumu ar fizisko vai juridisko personu par šādu dzīvnieku izķeršanu,
izmitināšanu, uzturēšanu un aprūpi.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība
var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un
ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa
nosaka, ka privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk,
un pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot
Valsts pārvaldes likuma 41. panta otrās un trešās daļas noteikumus.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes
uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus,
personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus.
2017.gada 2.janvārī Cēsu novada pašvaldība un biedrība ,,Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība” ir noslēgusi Deleģēšanas
līgumu (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 2017.gada 2.janvārī, reģ. Nr. 2/2017/2-20.1), turpmāk – Deleģēšanas līgums,
deleģējot tai no likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta 2. punkta un Dzīvnieku aizsardzības likuma 39. pantā noteiktās
pašvaldības funkcijas – dzīvnieku patversmes uzturēšana – izrietošos pārvaldes uzdevumus.
2017.gada 3.oktobrī Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība, reģistrācijas Nr. 40008258185, juridiskā adrese – Cēsu
prospekts 3-2, Priekuļi, Priekuļu novads, LV – 4126, pēc Cēsu novada pašvaldības uzaicinājuma, ir iesniegusi piedāvājumu
(reģ. Nr. 1-37/3657) “Par tiesībām slēgt deleģējuma līgumu un saņemt finansējumu pārvaldes uzdevuma veikšanai”, kur
piedāvājumā ir iekļāvusi detalizētu maksas aprēķinu.
2017.gada 29.decembrī Cēsu novada pašvaldība un biedrība ,,Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība” ir noslēgusi
Deleģēšanas līgumu (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 2017.gada 2.janvārī, reģ. Nr. 7/2018/2-20.1), turpmāk –
Deleģēšanas līgums, deleģējot tai no likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta 2. punkta un Dzīvnieku aizsardzības likuma
39. pantā noteiktās pašvaldības funkcijas – dzīvnieku patversmes uzturēšana – izrietošos pārvaldes uzdevumus.
2018.gada 8.oktobrī Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība, reģistrācijas Nr. 40008258185, juridiskā adrese – Cēsu
prospekts 3-2, Priekuļi, Priekuļu novads, LV – 4126, pēc Cēsu novada pašvaldības uzaicinājuma, ir iesniegusi piedāvājumu
(reģ. Nr. 5/4150) “Par tiesībām slēgt deleģējuma līgumu un saņemt finansējumu pārvaldes uzdevuma veikšanai”, kur
piedāvājumā ir iekļāvusi detalizētu maksas aprēķinu.
Biedrība ,,Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”, turpmāk arī – Biedrība, ir dibināta 2016. gada 7. novembrī. Biedrības
dibināšanas mērķis ir: veicināt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos dzīvnieku un vides aizsardzības jomā, dzīvnieku un
vides aizsardzība, dzīvnieku patversmes darbības koordinācija, organizācija, apvienošanās un sadarbība, iedzīvotāju
informēšana par klaiņojošo dzīvnieku problēmām un vajadzībām, ziedojumu vākšana labdarības mērķiem u.c.
Lai nodrošinātu no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkta izrietošos pārvaldes uzdevumus, un konkrēti, gādāt par
savas administratīvās teritorijas sanitāro tīrību izķerot, izmitinot un aprūpējot izķertos un atsavinātos mājas (istabas)
dzīvniekus, kā arī izmitina un aprūpē bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušus savvaļas dzīvniekus Cēsu novadā un veicināt
sabiedrības līdzdalību dzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumu risināšanā, biedrībai ,,Cēsu dzīvnieku aizsardzības
biedrība” ir nepieciešamā pieredze, reputācija, resursi, kā arī tajā strādā atbilstoši kvalificēts personāls, par ko Cēsu
novada pašvaldība ir pārliecinājusies izvērtējot biedrības darbību un apstiprinot tās iesniegtos pārskatus noslēgtā
Deleģēšanas līguma izpildē. Ievērojot iepriekš minēto, uzskatāms, ka deleģēšanas līgumā noteiktos pārvaldes uzdevumus
visefektīvāk var veikt biedrība ,,Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo un otro daļu, 41. panta pirmo daļu, 43. panta otro daļu,
431. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 7. panta otro daļu, 15. panta 2. punktu, 15. pantu un 21. panta pirmās
daļas 23. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 39. pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
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novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 5. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.11.2018. (prot.Nr.15)
atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
1.
Noslēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību ,,Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”, reģ. Nr. 40008258185, uz
vienu gadu, deleģējot tai no likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta 2. punkta un Dzīvnieku aizsardzības likuma 39. pantā
noteiktās pašvaldības funkcijas – dzīvnieku patversmes uzturēšana – izrietošos pārvaldes uzdevumus, saskaņā ar
Deleģēšanas līgumu (pielikumā).
2.
Apstiprināt Deleģēšanas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu.
3.
Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.

Pielikums

Lēmums Nr. 385 Par kustamas mantas un nekustamā īpašuma Krasta ielā 1,
Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Cēsu dzīvnieku
aizsardzības biedrība”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Nekustamais īpašums, kas sastāv no 2 (divām) nedzīvojamām ēkām (kadastra numurs 4201-006-0106-001 (89,5 m2
platībā); kadastra numurs 4201-006-0106-002 (36,1 m2 platībā) un pašvaldībai piekrītoša zemes gabala (4762,0 m2
platībā), kas atrodas Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, turpmāk kopā saukts – Nekustamais īpašums. Ēku tiesiskais
valdītājs ir Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA", vienotais reģistrācijas numurs 49503000754,
juridiskā adrese Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, turpmāk – SIA “VINDA”.
07.03.2011.gada 7.martā Cēsu novada pašvaldība un SIA “VINDA” ir noslēgusi līgumu par nekustamā īpašuma nodošanu
bezatlīdzības lietošanā (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts 11.03.2011., reģ. Nr. 135/2011/2-20.2), turpmāk – Līgums, ar
kuru SIA “VINDA” ir nodevusi Cēsu novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu, kas atrodas Krasta
ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, un sastāv no 2 (divām) nedzīvojamām ēkām (kadastra numurs 4201-006-0106-001 (89,5 m2
platībā) un kadastra numurs 4201-006-0106-002 (36,1 m2 platībā). Iepriekš minētais nekustamais īpašums (2 (divas)
nedzīvojamās ēkas) bezatlīdzības lietošanā ir nodots ar mērķi - izveidot un uzturēt tajā dzīvnieku patversmi.
Pamatojoties uz 20.12.2017. SIA „Vinda” valdes sēdes protokola Nr.9 izrakstu, ar kuru ir atļauts nodot Cēsu novada
pašvaldības bezatlīdzības lietošanā esošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, un sastāv no
2 (divām) nedzīvojamām ēkām (kadastra numurs 4201-006-0106-001 (89,5 m2 platībā) un kadastra numurs
4201-006-0106-002 (36,1 m2 platībā), trešajai personai deleģējot tai no likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
2. punkta un Dzīvnieku aizsardzības likuma 39. pantā noteiktās pašvaldības funkcijas - dzīvnieku patversmes
uzturēšana - izrietošos pārvaldes uzdevumus. SIA „Vinda” dotā rakstveida atļauja ir spēkā līdz noslēgtā Līguma
darbības termiņa beigām, t.sk. ņemot vērā iespējamos Līguma termiņa pagarinājumus.
15.11.2018. Cēsu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.384 „Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Cēsu
dzīvnieku aizsardzības biedrība”” (protokols Nr.17, 15.p.) ar kuru biedrībai ir deleģēts no likuma ,,Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 2. punkta un Dzīvnieku aizsardzības likuma 39. pantā izrietošs pārvaldes uzdevums.
Ievērojot iepriekš minēto, un lai nodrošinātu deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanu biedrībai “Cēsu dzīvnieku
aizsardzības biedrība” ir nepieciešams nodot bezatlīdzības lietošanā Nekustamo īpašumu un kustamo mantu un
aprīkojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 77.panta
otro daļu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu,
5.panta trešo, ceturto un sesto daļu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 7. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.11.2018. atzinumu (prot. Nr. 15),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav,
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atturas – nav, nolemj:
1.
Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, reģ.Nr.90000031048, nodot biedrībai “Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”,
reģistrācijas Nr.40008258185, juridiskā adrese: Cēsu prospekts 3 -2, Priekuļi, Priekuļu novads, LV- 4126, bezatlīdzības
lietošanā no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. nekustamo īpašumu, kas sastāv no 2 (divām) nedzīvojamām ēkām (kadastra
numurs 4201-006-0106-001 (89,5 m2 platībā); kadastra numurs 4201-006-0106-002 (36,1 m2 platībā) un pašvaldībai
piekrītošu zemes gabalu (kadastra numurs 4201-006-0106, 4762,0 m2 platībā), kas atrodas Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu
novadā, paredzētajam lietojumam atbilstošā tehniskā stāvoklī.
2.
Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, reģ. Nr.90000031048, nodot biedrībai Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”,
reģistrācijas Nr. 40008258185, juridiskā adrese: Cēsu prospekts 3 -2, Priekuļi, Priekuļu novads, LV- 4126, bezatlīdzības
lietošanā (35 inventāra daudzuma vienības un 3 gab. pamatlīdzekļi) Mantas (saskaņā ar pielikumu), paredzētajam
lietojumam atbilstošā tehniskā stāvoklī.
3.
Nekustamo īpašumu un kustamo mantu nodot uz deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes laiku un noteikt, ka
biedrībai “Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”, reģistrācijas Nr. 40008258185, ir pienākums atdot Nekustamo īpašumu
un kustamo mantu atpakaļ Cēsu novada pašvaldībai, beidzoties deleģēšanas līguma termiņam, vai izbeidzot deleģēšanas
līgumu pirms deleģēšanas līgumā noteiktā termiņa beigām.
4.
Biedrībai “Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”, reģistrācijas Nr. 40008258185, atļauts veikt Nekustamā
īpašuma apdares atjaunošanu, ja tas nepieciešams tās paredzētās darbības nodrošināšanai, biedrībai ieguldot savus vai
piesaistītos finanšu līdzekļus. Būvniecības darbi veicami, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, un izdevumi to
veikšanai netiek kompensēti.
5.
Ar pārņemšanas brīdi bezatlīdzības lietošanā biedrība “Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”, reģistrācijas Nr.
40008258185, 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.
6.
Apstiprināt Vienošanos par kustamas mantas un nekustamā īpašuma Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā,
nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”, saskaņā ar Vienošanās pielikumu.
7.
Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas nodaļai.
8.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums

Lēmums Nr. 386 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu iela 9,
Cēsīs, Cēsu nov., izsoles atzīšanu par nenotikušu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Ar Cēsu novada domes 13.09.2018. lēmumu Nr. 286 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu
iela 9, Cēsīs, Cēsu nov., izsoles atzīšanu par nenotikušu un tā atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (prot. Nr. 13, 4.p.), atkārtoti atsavināšanai tika nodots Cēsu novada pašvaldības nekustamais īpašums –
Vītolu iela 9, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 006 2405, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra
apzīmējums 4201 006 2405), kopplatība 2993 m2, un divām ēkām – dzīvojamā ēkas, (kadastra apzīmējums 4201 006
2405 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 4201 006 2405 002), turpmāk – Nekustamais īpašums.
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli nav reģistrējies neviens pretendents. Saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 32.pantu, pēc trešās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā
īpašuma atsavināšanu (9.pants), var ierosināt: 1) veikt atkārtotu novērtēšanu; 2) citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas
veidu (3. un 7.pants); 3) atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 6. punktu, 3. panta
pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 4. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 10. pantu, 32. pantu, likuma ‘’Par
pašvaldībām’’ 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu un 77. panta ceturto daļu, kā arī Cēsu
novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 30.10.2018. priekšlikumu (prot. Nr.42), Pašvaldības
mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 25.10.2018. priekšlikumu (prot. Nr.32) un 12.11.2018. priekšlikumu (prot. Nr.33),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
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M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par nenotikušu Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Vītolu iela 9, Cēsis, Cēsu novads, kadastra
numurs 4201 006 2405, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 006 2405), kopplatība
2993 m2, un divām ēkām – dzīvojamā ēkas, (kadastra apzīmējums 4201 006 2405 001) un palīgēkas (kadastra
apzīmējums 4201 006 2405 002), 2018. gada 25. oktobra izsoli.
1. Atcelt Cēsu novada domes 10.05.2018. lēmumu Nr.135 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu
iela 9, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.7, 3.p.).
2. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 387 Par nekustamā īpašuma „Rāmuļu Tautas nams”, Vaives pagastā,
Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 13.09.2018. lēmumu Nr. 285 „Par Cēsu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma „Rāmuļu Tautas nams”, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 3.p.), nodeva atsavināšanai, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli,
nekustamo īpašumu „Rāmuļu Tautas nams”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 009 0120, kas sastāv no
neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4290 009 0120, platība 0.4 ha, turpmāk – Nekustamais īpašums.
Uz Nekustamā īpašuma izsoli noteikumos noteiktajā termiņā reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents, kas
Nekustamo īpašumu nosolīja par pēdējo augstāko cenu 400.00 EUR (četri simti euro un 00 centi). Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija 25.10.2018. (protokols Nr.31) apstiprināja izsoles rezultātus.
Pretendents savu piedāvāto augstāko cenu par Nekustamo īpašumu, ko veido starpība starp nosolīto cenu un
nodrošinājuma naudu (10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 37.00 EUR (trīsdesmit septiņi euro un 00 centi)),
ir samaksājis ieskaitot, EUR 363.00 (trīs simti sešdesmit trīs 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 42344.
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 13.09.2018. lēmumu Nr. 285 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu Tautas
nams”, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 3.p),
apstiprināto izsoles noteikumu 7.1. punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 25.10.2018.
priekšlikumu (protokols Nr. 31), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Rāmuļu Tautas nams”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 009
0120, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4290 009 0120, platība 0.4 ha, turpmāk tekstā –
Nekustamais īpašums, 25.10.2018. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem Nekustamo īpašumu nosolīja pretendents, par
pēdējo augstāko cenu 400.00 EUR (četri simti euro un 00 centi).
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu Nekustamā
īpašuma pirkuma līgumu.
3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
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Lēmums Nr. 388 Par nekustamā īpašuma – Nākotnes iela 2-8, Rīdzene, Vaives
pagasts, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 13.09.2018. lēmumu Nr. 284 „Par Cēsu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2-8, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles
noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 2.p), atsavināšanai, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli,
nodeva nekustamo īpašumu - Nākotnes iela 2-8, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0070,
turpmāk – Nekustamais īpašums, reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Vaives pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 530-8 uz Cēsu novada pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma
datums: 11.07.2013. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa Nr.8 ar kopējo platību 55.4 m2 un 554/12438
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes.
Uz Nekustamā īpašuma izsoli noteikumos noteiktajā termiņā reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents –
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „S Air”, reģistrācijas Nr.44103107146 , juridiskā adrese: Saules iela 21B-9, Cēsis, Cēsu
nov., LV-4101, un kas Nekustamo īpašumu nosolīja par pēdējo augstāko cenu 3 800.00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti
euro un 00 centi). Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 25.10.2018. (protokols Nr.30) apstiprināja izsoles
rezultātus.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „S Air” savu piedāvāto augstāko cenu par Nekustamo īpašumu, ko veido starpība starp
nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu (10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 370.00 EUR (trīs simti
septiņdesmit euro un 00 centi)), ir samaksājusi ieskaitot, EUR 3430.00 (trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit 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 42344.
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 13.09.2018. lēmumu Nr. 284 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2-8,
Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.13,
2.p), apstiprināto izsoles noteikumu 7.1.punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 25.10.2018.
priekšlikumu (protokols Nr. 30), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2-8, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900
0070, kas sastāv no divistabu dzīvokļa Nr.8 ar kopējo platību 55.4 m2 un 554/12438 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas, un zemes (zemes kopplatība 2615 m2), turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, 25.10.2018.
izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem Nekustamo īpašumu nosolīja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „S Air”,
reģistrācijas Nr.44103107146 , juridiskā adrese: Saules iela 21B-9, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, par pēdējo augstāko
cenu 3 800.00 EUR ( trīs tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi).
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.

Lēmums Nr. 389 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Magoņu iela
10, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Nekustamais īpašums Magoņu iela 10, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0224, turpmāk – Nekustamais
īpašums, reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000
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00439044 uz Cēsu novada pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 11.10.2013.
Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0224, platība 2105 m2.
Zemes lietošanas mērķis: „individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0601) – 2105 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 2018. gada 25. oktobrī ir 10500.00 EUR ( desmit tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).
Ievērojot Atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, Pašvaldībā saņemta Valsts zemes dienesta 26.09.2018.
Kadastra informācija, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85. pantam, izdrukas ID: i390001565957,
saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 8863.00 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit trīs euro
un 00 centi), Tā kā īpašums izveidots 2008. 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 29.08.2017. priekšlikumu (prot.Nr.35) un Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas 12.11.2018. priekšlikumu (prot. Nr.33), 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 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu
Magoņu iela 10, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0224, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra
apzīmējums 4201 004 0224, platība 2105 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums.
2. Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto (sākotnējo) cenu 10 500.00 EUR (desmit tūkstoši pieci simti euro un
00 centi).
1. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
3. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
cĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA Magoņu iela 10, cēsis, cēsu nov. izsoles noteikumi
1. vispārīgie noteikumi
1.1 Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Magoņu iela 10, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0224,
kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0224, platība 2105 m2, turpmāk – Nekustamais
īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā - Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole
atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3. Izsoli organizē Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
1.4. Nekustamā īpašuma izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 2019.gada 10. janvārī plkst.
14:00.
1.5.
Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) cena 10 500.00 EUR (desmit tūkstoši pieci simti euro un 00
centi).
1.6. Izsoles solis – 200.00 EUR (divi simti euro un 00 centi).
1.7.
Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 1050.00 EUR (viens tūkstotis
piecdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr.
90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts:
LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Magoņu iela 10, izsolei”.
1.8.
Sludinājums par Nekustamā īpašuma izsoli publicējams Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas
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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 Magoņu iela 10, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0224, turpmāk – Nekustamais
īpašums, reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000
0043 9044 uz Cēsu novada pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 11.10.2013.
Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0224, platība 2105 m2.
Nekustamajam īpašumam nav zemesgrāmatā reģistrētu atsavināšanas aizliegumu.
2.2.Apbūvei paredzētais Nekustamais īpašums kadastrāli uzmērīts un izgatavots zemes vienības, kadastra apzīmējums
4201 004 0224, robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns, nosakot zemes vienības platību un apgrūtinājumus:
120302 – aizsargjoslas teritorija gar ielu - būvlaide – 0,0277ha;
7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0029ha.
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 elektrības pieslēgums, iespēja
pieslēgties pilsētas ūdensvadam un kanalizācijai pa Magoņu ielu, elektrībai.
2.4.Zemes lietošanas mērķis: „individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0601) –2105 m2.
3.

IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI

3.1.Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
3.2.Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2019.gada 9. janvārim plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4,
Cēsīs, Cēsu nov., 1. stāvā 104. kabinetā (tālr. 26104449, Komisijas sekretārs ) jāreģistrējas un jāiesniedz vai jāuzrāda šādi
dokumenti:
3.2.1. Juridiskai personai: 3.2.1.1. apliecināta spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes
institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.2. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai
pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu vai darbības
izbeigšanu;
3.2.1.3. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
3.2.1.4. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
3.2.1.5. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu;
3.2.1.6. ja paredzēts nekustamā īpašuma nomaksas pirkums, Latvijā reģistrēta juridiskā persona , kā arī personālsabiedrība
iesniedz dokumentu par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās
apdrošināšanas maksājumus, bet ārvalstu juridiskā persona , kā arī pilnsabiedrība – to apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts
bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību.
3.2.2 . Fiziskai personai:
3.2.2.1. uzrāda personas apliecinošu dokumentu - pasi;
3.2.2.2. 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;
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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.
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
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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 1050.00 EUR (viens tūkstotis piecdesmit euro un 00 centi) tiek ieskaitīts
pirkuma maksā.
5.2. Pirkuma maksa jāveic: samaksājot visu pirkuma maksu par nosolīto Nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles
dienas, t.i., līdz 2019.gada 24. janvārim ieskaitot;
5.3. Ja līdz 2019.gada 24. janvārim ieskaitot nosolītājs nav izpildījis šo Noteikumu 5.2. apakšpunktā 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.
5.4. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma
līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu
novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
6. Nenotikusi izsole
6.1.Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2. sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
6.1.4. nolikuma 5.4. 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. 390 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2018. gada 2. augusta
lēmumā Nr.255 “Par metu konkursu “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu
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centra jaunbūvei Rīgas ielā 90, Cēsīs, Cēsu novadā”
Ziņo: S. Grīnberga, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Administratīvās nodaļas vadītāja – juriste
Cēsu novada dome 2018. gada 25. janvārī pieņēmusi lēmumu Nr. 30 “Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu” (protokols Nr. 2, 30.p.), kurā atbalstīta projekta
iesnieguma sagatavošana ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”
otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā, būvējot jaunu daudzfunkcionālu ēku sociālo pakalpojumu sniegšanai Rīgas ielā
90, Cēsīs, Cēsu novadā un nodrošinot ēkā paredzētos pakalpojumus. Pamatojoties uz Cēsu novada domes 2018. gada 2.
augusta lēmumu Nr. 255 “Par metu konkursu “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra jaunbūvei Rīgas ielā 90,
Cēsīs, Cēsu novadā” (protokols Nr. 11, 13.p.) tika organizēts metu konkurss ”Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
objektam “Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90, Cēsīs, Cēsu novadā”, identifikācijas Nr.
CNP/2018/57/ERAF, (turpmāk – Metu konkurss). Saskaņā ar Metu konkursa nolikuma (apstiprināts Cēsu novada
pašvaldības Žūrijas komisijas sēdē 2018. gada 9. augustā (1. protokols)) 1.8. apakšpunktu iepirkuma līguma slēgšanai par
būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu rīkojama sarunu procedūra.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās
daļas 7.punktu un Publisko iepirkumu likuma 8. panta otro daļu un septītās daļas 8. punktu un 24. pantu, Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 2018. gada 2. augusta lēmumā Nr. 255 “Par metu konkursu
“Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra jaunbūvei Rīgas ielā 90, Cēsīs, Cēsu novadā” šādus grozījumus:
Papildināt lēmumu ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:
“4.1 Pēc šī lēmuma 1. punktā minētā metu konkursa noslēgšanās organizēt sarunu procedūru “Būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība objektam “Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90, Cēsīs, Cēsu novadā”.
4.2Apstiprināt sarunu procedūras “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Daudzfunkcionāla sociālo
pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90, Cēsīs, Cēsu novadā” iepirkuma komisiju (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja: Ieva Goba, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja;
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece: Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”
direktore;
Iepirkuma komisijas locekļi:
Gunita Hjortenberga, Cēsu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja;
Dita Trapenciere, Cēsu novada domes deputāte, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja;
Mareks Pavārs, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes lielo būvniecības projektu vadītājs;
Dāvis Gatulis, arhitekts;
Petras Išoras, arhitekts;
Iepirkumu komisijas atbildīgā sekretāre: Santa Smiltniece, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecībās pārvaldes
juriste.”.

Lēmums Nr. 391 Par projekta pieteikuma „Gaujas upes telpiskās attīstības plāna
izstrāde Cēsu novada teritorijā” iesniegšanu LVAFA
Ziņo: M.Malcenieks, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2018.
gada 4.oktobra sēdes Nr.11 lēmumu § 3.1. kurā izsludina projektu konkursu vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē
“Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”, kā arī ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības Attīstības
programmas Rīcību un Investīciju plāna rīcības virziena 3.2. “Paaugstināt novada pievilcību un sekmēt tā dabas vērtību
saglabāšanu” uzdevuma 3.2.3. “Sekmēt dabas teritoriju saglabāšanu un attīstību”, saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības
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Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.11.2018. atzinumu (prot. Nr.44), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Attīstības un būvniecības pārvaldei līdz š.g. 6. decembrim iesniegt Latvijas vides aizsardzības fonda
izsludinātā projektu konkursa aktivitātei “Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”, projektu „Gaujas
upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā”, tā kopējām projekta izmaksām nepārsniedzot 10 000 EUR
(desmit tūkstoši eiro) apmērā.
2.
Cēsu novada pašvaldībai 2019. un 2020. gadā. nodrošināt projekta priekšfinansējumu, saskaņā ar
projekta naudas plūsmu.
3. Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldei sagatavot un iesniegt Finanšu pārvaldē
projekta ieviešanas (ieņēmumu) un izdevumu tāmi.
4. Projektu realizēt no 2019. gada marta līdz 2020.gada maijam.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 392 Par konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20...” nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
Lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību Cēsu novadā, godinot pašaizliedzīgo uzņēmēju darbu un popularizējot to
devumu novadam, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punktu un 61. pantu, Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 2010. gada 26. augusta lēmumu Nr. 490 ‘’Par konkursu ‘’Cēsu
novada uzņēmējs 20..’’ (prot.Nr.12, 44.punkts).
2. Apstiprināt konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20...” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Pielikums

Lēmums Nr. 393 Par finansējuma piešķiršanu
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
Atbilstoši Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam Uzdevumu 1.4.2. “Uzlabot, attīstīt un paplašināt sporta
infrastruktūru, aprīkojumu un veikt mērķtiecīgu sporta attīstību, notiek projekta “Cēsu pilsētas stadiona 2.kārta –
stadiona tribīnes jaunbūve Valmieras ielā 6” Valmieras iela 6, Cēsīs, Cēsu novadā” īstenošana.
Projekta “Cēsu pilsētas stadiona 2.kārta – stadiona tribīnes jaunbūve Valmieras ielā 6” Valmieras iela 6, Cēsīs, Cēsu
novadā” realizācijas laikā konstatēti būvprojekta arhitektūras (AR) un būvkonstrukciju (BK) sadaļu nesakritības, tādēļ ir
nepieciešams papildu finansējums būvprojekta ekspertīzes veikšanai, kuras kopējās darbu izmaksas sastāda 2299.00
euro.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, Cēsu novada domes 25.01.2018. saistošajiem
noteikumiem Nr. 4 „Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetu” (prot. Nr. 2, 40.p.), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.

Piešķirt papildus finansējumu no pamatbudžeta izmaksu pozīcijas – vispārējas nozīmes izdevumi EUR 2299.00
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(divi tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi euro 00centi) papildus būvprojekta ekspertīzes veikšanai.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei (vadītāja A.Zerne) piešķirto finansējumu iekļaut 2018. gada
budžeta grozījumos.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.

Lēmums Nr. 394 Par nolikuma “Grozījumi Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības
iestādes nolikumā ” apstiprināšanu
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
Cēsu novada pašvaldība 14.11.2018. saņēma Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas mutisku
iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus iestādes nolikumā.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu “Grozījumi Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā”, saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai :
2.1. nodrošināt nolikuma izpildi;
2.2.
informēt izglītības iestāžu reģistru par grozījumiem Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
Cēsu novada domes
15.11.2018.lēmumam Nr.394
APSTIPRINĀTS
ar Cēsu novada domes
15.11.2018.lēmumu Nr.394
(prot. Nr.17, 25.punkts)
Nolikums
Cēsīs
2018.gada
15.novembrī
Nr.41

Grozījumi Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā

Izdarīt Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2009.gada 3.
septembra lēmumu Nr.180 /protokols nr.8)) šādu grozījumu:
Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3.Pirmsskolas izglītības iestāde īsteno Izglītības un Zinātnes ministrijā licencētu Vispārējās pirmsskolas izglītības
programmu - kods 01011111 un interešu izglītības programmas.”
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