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Lēmums Nr. 165 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas Attīstības plāna 2015. –
2018.gadam apstiprināšanu

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošo
noteikumu Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 15. punktu, Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumu un ievērojot Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 02.07.2015. atzinumu (prot. Nr.7), ar 12 balsīm par (J.Rozenbergs,
M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa., M. Malcenieks, E.
Geruļskis, A.Melbārdis), pret – nav; atturas – nav, Cēsu novada dome nolemj:
 
1.    Apstiprināt Cēsu pilsētas Sporta skolas Attīstības plānu 2015.– 2018. gadam, saskaņā ar pielikumu .
2.    Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei .
3.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Pielikumā: Cēsu pilsētas Sporta skolas Attīstības plāns  2015.– 2018. gadam.
 
 

Lēmums Nr. 166 Par Cēsu novada domes 16.07.2015.saistošo noteikumu Nr.8
„Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
  
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 12. punktu  un 43. panta pirmās daļas 4. punktu, kā arī
ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 02.07.2015. (prot. Nr. 9) atzinumu un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 09.07.2015. (prot. Nr.8) atzinumu, ar 12 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs,
U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa., M. Malcenieks, E. Geruļskis, A.Melbārdis), pret –
nav; atturas – nav, Cēsu novada dome nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 16.07.2015. saistošos noteikumus Nr.8  “Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”
saskaņā ar pielikumu.
  
Pielikums
Cēsu novada domes 16.07.2015.
sēdes lēmumam Nr. 166 ( prot.nr.10)
 
 
 
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
                                                                            
                                                                      16.07.2015.
lēmumu Nr. 166
(Prot.Nr.10)
 
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
 
16.07.2015.                                                                     
                                            Nr. 8
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2015/165._Cesu%20pilsetas%20sporta%20skolas%20attistibas%20plans.pdf
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 Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 4. punktu
 
I. Vispārīgie jautājumi
1.      Saistošie noteikumi nosaka:
1.1.    kāda darbība vai bezdarbība atzīstama par administratīvo pārkāpumu Cēsu novada administratīvajā teritorijā;
1.2.    administratīvo sodu apmērus par šo Saistošo noteikumu neievērošanu;
1.3.    institūcijas, kuras pilnvarotas kontrolēt Saistošo noteikumu ievērošanu.
2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1.   norobežota teritorija – publiskām personām vai privātpersonām īpašumā, valdījumā vai lietošanā nekustamā
īpašuma teritorija, kas norobežota ar apstādījumiem, žogu, sētu, lentām u.tml.;
2.2.   datorsalons – vieta, kurā par maksu sniedz interneta, datorspēļu un tamlīdzīga rakstura pakalpojumus;
2.3.   daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas koplietošanas telpas – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kāpņu telpas, gaiteņi,
pagrabi, bēniņi un citas daudzdzīvokļu mājā koplietošanā esošas nedzīvojamās telpas;
2.4.   apstādījumi – visas ar augiem dabīgā vai mākslīgā ceļā apaudzētas un koptas teritorijas (t.sk. parki, dārzi,
košumdārzi, skvēri, bulvāri, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumi, ģimenes dārzi, pagalmi, jumta dārzi, pārseguma
stādījumi, u.c.), kurās neiegūst augu produkciju pārtikai rūpnieciskos apmēros, koksni, grieztus ziedus un citu produkciju;
2.4.1.    publiskie apstādījumi – atklātas koplietošanas vai atklātas sabiedrībai pieejamas apstādījumu teritorijas uz
pašvaldības, valsts vai privātīpašumā esošas zemes;
2.4.2.    privātie apstādījumi – apstādījumu teritorijas uz privātīpašumā esošas zemes;
2.5.   apstādījumu elementi – koki, krūmi, koku un krūmu grupas, alejas, dzīvžogi, stādi, sējeņi, vīteņaugi, augsne
(zāliens), dobes, augu vāzes un trauki, gājēju celiņi, tranzītceļi, tehnoloģiskie ceļi, ūdensobjekti, strūklakas, atpūtas soliņi,
bērnu laukumi, gaismas ķermeņi, būves, kas saistītas ar apstādījumu apkalpi, u.tml.;
2.6.   dabas pamatne – ar kapitālām celtnēm, kam ir dziļi pamati, neapbūvētas ainavas platības ar dabīgi saaugušām vai
ar cilvēka darbību veidotām augu sabiedrībām, tai skaitā apstādījumiem un ūdenstilpnēm;
2.7.   zaļā zona – novada teritorijā esošie apstādījumi, zāliens, meži ,ūdenskrātuves un cita dabas pamatne;
2.8.   publiskie dīķi – šo noteikumu Pielikumā noteiktie dīķi;
2.9.   zāliens – apstādījumu platība, kas blīvi nosegta ar zemu augošu zālienaugu zelmeni no agra pavasara līdz
pirmajiem sniegiem un tiek regulāri pļauta un kopta. 
3.     Kontroli par saistošo noteikumu izpildi veic:
3.1.           Cēsu novada Pašvaldības policijas amatpersonas.
 
II. Administratīvie pārkāpumi
 
4. Transportlīdzekļu mazgāšana vai remontdarbu veikšana
Par transportlīdzekļu mazgāšanu vai tehniskās apkopes veikšanu ārpus šim nolūkam paredzētās vietas, - uzliek naudas
sodu no 35 euro līdz 140 euro.
5. Atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu
5.1. Par atrašanos publiskā vietā, t. sk., sabiedriskajā transportā, ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu
vai glāzi, izņemot vietās un pasākumos, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība un kurās alkoholiskie
dzērieni tiek pārdoti lietošanai uz vietas, -
uzliek naudas sodu no 10 euro līdz 35 euro
5.2. Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -  uzliek naudas
sodu no 35 euro līdz 70 euro. 
6. Nepilngadīgas personas atrašanās kafejnīcā, bārā vai naktsklubā bez vecāku, aizbildņu vai viņu pilnvarotas pilngadīgas
personas klātbūtnes no plkst. 22:00 līdz plkst. 7:00.
6.1 Par nepilngadīgas personas atrašanos bārā vai naktsklubā, kur tiek tirgoti tabakas izstrādājumi vai alkoholiskie
dzērieni, t.sk., alus, bez vecāku, aizbildņu vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes no plkst. 22:00 līdz plkst.
7:00,
pasākuma organizatoram, atbildīgai amatpersonai vai kluba īpašniekam,- uzliek naudas sodu fiziskām personām no 140
euro līdz 210 euro, juridiskām personām       no 350 euro līdz 710 euro.
6.2 Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,- uzliek naudas sodu
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fiziskām personām no 210 euro līdz 350 euro, juridiskām personām no 710 euro līdz 1420 euro. 
7. Stāvēšana publiskā vietā uz atpūtas soliņa vai sēdēšana uz tās atzveltnes
Par stāvēšanu publiskā vietā uz atpūtas soliņa vai sēdēšanu uz tās atzveltnes,-
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 euro.
8. Apstādījumu, zāliena un citu apstādījumu elementu bojāšana
Par apstādījumu, zāliena un/vai citu apstādījumu elementu postīšanu,-
uzliek naudas sodu no 15 euro līdz 70 euro.
9. Nepiederošu personu iekļūšana norobežotās teritorijās
9.1. Par nepiederošu personu prettiesisku iekļūšanu norobežotā teritorijā,-
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35 euro.
9.2. Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, - uzliek naudas sodu
no 35 euro līdz 70 euro. 
10. Mazgāšanās un veļas mazgāšana pašvaldības publiskajos dīķos, strūklakās un citās ūdenstilpnēs
Par mazgāšanos, un/vai veļas mazgāšanu publiskos dīķos, strūklakās un citās ūdenstilpnēs,-
 uzliek naudas sodu no 5 euro līdz 35 euro.
11. Makšķerēšana, zveja, peldēšana un dzīvnieku peldināšana pašvaldības konkrēti noteiktajos publiskajos dīķos,
strūklakās un citās ūdenstilpnēs
Par makšķerēšanu, zveju, peldēšanu un dzīvnieku peldināšanu pašvaldības publiskajos dīķos, strūklakās un citās
ūdenstilpnēs, kur tas nav atļauts saskaņā ar šo noteikumu  Pielikumu,
uzliek naudas sodu no 5 euro līdz 35 euro.
III. Noslēguma jautājumi
 
12. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu novada domes 30. 12. 2010. saistošos noteikumus Nr. 45 „Sabiedriskās kārtības
noteikumi.
 
  
Sēdes vadītājs
 
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs                                                                   
            J.Rozenbergs
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes 16.07.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.8
„Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”
 
Cēsu novada pašvaldības publiskie dīķi, kuros ir aizliegts makšķerēt, zvejot, peldēt un peldināt dzīvniekus

 makšķerēt, zvejot peldēt peldināt dzīvniekus

Pils parka dīķis aizliegts aizliegts aizliegts

Maija parka dīķis aizliegts aizliegts aizliegts

Avotu ielejas parka
dīķis aizliegts aizliegts aizliegts

Dīķis Bērzaines ielā
29 aizliegts aizliegts aizliegts

Rīdzenes ciema
dīķis atļauts atļauts aizliegts

Dīķis pie Līvu skolas atļauts atļauts aizliegts

Dubinska dīķis aizliegts aizliegts aizliegts
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Sēdes vadītājs
 
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs                                                                   
            J.Rozenbergs
  
 
 
Pielikums Nr.2
Cēsu novada domes sēdes 16.07.2015.
Lēmumam Nr.166
 
Paskaidrojuma raksts
Par Cēsu novada domes 16.07.2015.saistošajiem noteikumiem Nr. 8
„Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”
 

Pašreizējās situācijas
raksturojums Cēsu novada pašvaldības sabiedrisko kārtību šobrīd nosaka Cēsu novada

domes Saistošie noteikumi Nr.45 „Sabiedriskās kārtības noteikumi”,
apstiprināti 2010. gada 30. decembrī.
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Saistošo noteikumu 
projekta 
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta būtība

Paredzēta administratīvā atbildība par sabiedriskās kārtības normu
neievērošanu gadījumos, kad tas nav paredzēts LR normatīvajos aktos.
Noteikumu uzdevums Cēsu novadā ir aizsargāt personu tiesības to likumīgās
intereses, ierobežot alkoholisko un citu apreibinošo vielu lietošanu, tādēļ
papildus Administratīvo pārkāpumu kodeksa 171.pantam Sabiedriskās
kārtības saistošajos noteikumos tiek iekļauts 5.punkts, kurš nosaka
administratīvo atbildību par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā
dzēriena iepakojumu. Administratīvo pārkāpumu kodeksa 171.pants nosaka
administratīvo atbildību tikai par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo
vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskās vietās reibuma
stāvoklī, taču neparedz atbildību par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu
alkoholiskā dzēriena iepakojumu. Tā kā personu atrašanās publiskās vietās
ar atvērtu alkoholisko dzērienu iepakojumiem notiek bieži, būtiski ir noteikt
normu, kas paredzētu atbildību par šādu pārkāpumu, lai aizsargātu
sabiedrības intereses, neradītu priekšstatu, ka atklāti publiskās vietās tiek
lietoti alkoholiskie dzērieni, lai nodrošinātu sabiedrības kārtību, tikumību un
vispārējo drošību, neradītu sabiedrības locekļiem nepatiku atrasties līdzās
personām, kurām rokās ir atvērts alkoholiskais iepakojums un ierobežotu
kopējo alkoholisko dzērienu lietošanu publiskās vietās. Pārsvarā pirms
alkoholisko dzērienu lietošanas tiek piefiksēts tieši fakts, ka personai rokās
vai blakus atrodas atvērts alkoholisko dzērienu iepakojums, taču netiek
fiksēts pats lietošanas process. Ja netiktu noteikts atsevišķs noteikums par
atrašanos publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu,
jebkurai personai tiktu nodrošinātas tiesības attaisnot sevi norādot, ka
alkoholisko dzērienu nav lietojusi, tikai turējusi vai atradusies tam līdzās.
Tā arī noteikumu uzdevums ir nodrošināt Cēsu novadā iedzīvotāju (īpaši
nepilngadīgo personu) veselīga dzīvesveida veicināšanu, kā arī atturēt
personas izdarīt iespējamos likumpārkāpumus.
Sabiedriskās kārtības saistošo noteikumu 6.punktā tiek noteikta
administratīvā atbildība  pasākuma organizatoram, atbildīgai amatpersonai
vai kluba īpašniekam, ja  bārā vai naktsklubā, kur tiek tirgoti tabakas
izstrādājumi vai alkoholiskie dzērieni, t.sk., alus,  atrodas nepilngadīgas
personas bez vecāku, aizbildņu vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas
klātbūtnes no plkst. 22:00 līdz plkst. 7:00.  Administratīvā atbildība par
nepilngadīgo personu ielaišanu bāros vai naktsklubos ir noteikta ar mērķi
veicināt fizisku un/vai juridisku personu apziņas un atbildības veicināšanu, lai
tās pēc iespējas rūpīgāk nodrošinātu pārbaudes, kā arī citu darbību
veikšanu, nodrošinot nepilngadīgo neatrašanos bāros vai naktsklubos, kur
tiek tirgoti tabakas izstrādājumi vai alkoholiskie dzērieni, t.sk., alus, atrodas
nepilngadīgas personas bez vecāku, aizbildņu vai viņu pilnvarotas
pilngadīgas personas klātbūtnes no plkst. 22:00 līdz plkst. 7:00. 
Noteikumu uzdevums ir nodrošināt Cēsu novadā sabiedrisko kārtību, uzturēt
sanitāro tīrību un kārtību pilsētas parkos, ap dīķiem, lai makšķernieki
netraucētu citas personas baudīt Cēsu pilsētai raksturīgo parku un tajos
iekļauto dīķu vidi. Makšķerēšanas aizlieguma mērķis nav zivju aizsardzība,
bet sabiedriskās kārtības, miera un netraucētas atrašanās Cēsu novada
raksturīgajā pilsētvidē nodrošināšana.

Īss Saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Šie saistošie noteikumi nosaka administratīvo atbildību par:
- publisko vietu, zaļo zonu piegružošanu/piesārņošanu;
- atrašanos sabiedriskās vietās ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu;
- makšķerēšanu, zveju, peldēšanu, dzīvnieku peldināšanu vietās kur tas nav
atļauts;
- mazgāšanos un veļas mazgāšanu publiskajos ūdeņos, Cēsu novada
publiskajos dīķos, strūklakās un citās ūdenstilpnēs;
- pasākuma organizatoriem, atbildīgām amatpersonām vai kluba īpašniekiem
par nepilngadīgas personas atrašanos bāros, naktsklubos bez vecāku,
aizbildņu vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes no plkst.
22:00 – 07:00

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības
budžetu

Nav
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Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Radīt drošu, sakoptu vidi uzņēmējdarbībai.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām 

Nav

Normatīvie akti, saskaņā
ar kuriem  Saistošie
noteikumi sagatavoti
 

Izdoti saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām „ 15. panta pirmās daļas 12.
punktu un 43. panta pirmās daļas 4. punktu, Administratīvā pārkāpuma
kodeksa 26. panta trešo daļu.

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā
ar  saistošo noteikumu
projektu

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

 
 
Sēdes vadītājs
 
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs                                                                  
J.Rozenbergs
 
  

Lēmums Nr. 167 Par priekšfinansējumu projektam „ACTION Brings
ReAction”(RĪCĪBA rada reAkciju)

 Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās sadaļas 19.punktu un 1.04.2015. noslēgto Līgumu Nr. 4-33/32
ar Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru par projektu „ACTION Brings ReAction” (RĪCĪBA rada reAkciju), kura
mērķis ir īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu, atbilstoši
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas  02.07.2015. atzinumam (prot.Nr.7) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 09.07.2015. atzinumam (prot.Nr.8), ar 12 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs,
U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa., M. Malcenieks, E. Geruļskis, A.Melbārdis), pret –
nav; atturas – nav, Cēsu novada dome nolemj:
 

Atļaut Cēsu Bērnu un jauniešu centram no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt projekta „ACTION Brings1.
ReAction” (RĪCĪBA rada reAkciju) – līgums NR. Nr. 4-33/32 priekšfinansējumu daļu  800 euro ( astoņsimt euro)
apmērā.
Uzdot Cēsu Bērnu un jauniešu centram finansējumu atmaksāt iestādes uzturēšanas izdevumos 5 (piecu ) darba2.
dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas.
Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktorei.3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.4.

 
 

http://www.cesis.lv/
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Lēmums Nr. 168 Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23, Cēsis , Cēsu novads

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no zemes gabala 6389 m2 un namīpašuma -  vienas pamatceltnes,
Saules iela 23, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 004 0715, turpmāk – Īpašums -  reģistrētas Cēsu rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 505 Cēsu pilsētas pašvaldībai, lēmuma datums,
12.03.1998. Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu, Cēsu
novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048, ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas tiesību un saistību pārņēmēja. 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. lēmumu Nr.376  „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma
Saules ielā 23, Cēsīs , Caunas ielā 8, Cēsīs un Lenču ielā 40, Cēsīs nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”” (protokols Nr. 7, 65.p.), ar 25.04.2008. apstiprinātu Aktu Nr.1 „Par
nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsīs nodošanu un pieņemšanu valdījumā, Īpašums nodots valdījumā Cēsu
pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”. Pamatojoties uz Cēsu novada domes
17.07.2014. lēmumu Nr.309 „Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā”  pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests” nodevusi ēkas Saules ielas 23, Cēsīs, Cēsu novadā pirmā stāva ( platība 578,78 m2 ) un otrā stāva
(platība 348,38 m2 ) telpas(turpmāk – Telpas) iestādei „Cēsu novada pašvaldība” bezatlīdzības lietošanā uz laiku no
01.09.2014. līdz 31.08.2015., dienesta viesnīcas darbības nodrošināšanai. 
 Telpās jau no 2011.gada mācību gada laikā (no septembra līdz jūnijam) tiek izmantotas Cēsu novada vispārizglītojošo
izglītības iestāžu audzēkņu, Cēsu Profesionālās vidusskolas, A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas, Latvijas Universitātes
P.Stradiņa koledžas  un RTU studentu  izmitināšanai, kas veicinājis telpu lietderīgu un racionālu izmantošanu un
apsaimniekošanu, sekmējis pašvaldībai  noteiktās izglītības funkcijas īstenošanu, bet no 2014.gada 1.septembra līdz
2015.gada 30.jūnijam Telpām bija piešķirts dienesta viesnīcas statuss. Cēsu novada pašvaldības administrācijas un
izglītības iestāžu darba sarunās  ir izteikti priekšlikumi saglabāt Telpām dienesta viesnīcas statusu  izglītības iestāžu
audzēkņiem, kas sekmētu audzēkņu skaita pieaugumu izglītības iestādēs. Cēsu novada pašvaldība kā vienu no saviem
mērķiem ir izvirzījusi visaptverošas un inovatīvas izglītības sistēmas izveidi novadā, kas ietver gan izglītības programmu
piedāvājuma pilnveidi, gan infrastruktūras attīstību. Pēdējo gadu laikā ir veiktas būtiskas pilnveides izglītības
infrastruktūrā – 2014.gadā martā A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola(turpmāk – Mūzikas vidusskola) pārcēlās uz telpām
jaunuzceltajā Vidzemes koncertzālē „Cēsis”, ar 2015.gadu Mūzikas vidusskolā plānots sākt īstenot jaunu vidējās
profesionālās izglītības  programmu Deja kā rezultātā būtiski palielināsies audzēkņu skaits, kuri no citām Vidzemes
pašvaldībām vēlas apgūt mūzikas vidusskolas programmas. Ar katru gadu palielinās to audzēkņu skaits , kas no Cēsu
novadam blakus esošajām pašvaldībām , kā mācību vietu pēc pamatskolas absolvēšanas izvēlas Cēsu pilsētu. Cēsu
novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam Investīciju plāna prioritātē Mūžizglītība, veselība, sociālā drošība
definēta vidējā termiņa prioritāte  - skolēnu un studentu dienesta viesnīcas izveide 150 vietām.
Ievērojot iepriekš minēto, lai nodrošinātu telpu lietderīgu un racionālu izmantošanu un pārvaldīšanu un sekmētu
pašvaldībai noteiktās izglītības funkcijas īstenošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām’’ 6.panta 6.punktu,
14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri’’ 23., 25. un 26.pantu,
ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 02.07.2015. atzinumu (protokols Nr. 7) un Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 09.07.2015 atzinumu (protokols Nr.8), ar 12 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa., M. Malcenieks, E. Geruļskis,
A.Melbārdis), pret – nav; atturas – nav, Cēsu novada dome nolemj:
 
1.      Izveidot dienesta viesnīcu, kura darbojas laika posmā no 24.08.2015. – 30.06.2016. nedzīvojamās telpās ēkas
Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novada 1.stāvā ar kopējo platību 578,78 m2 un ēkas 2. stāvā ar kopējo platību 348,38 m2,
pavisam kopā 927,16 m2.  Izglītības iestāžu audzēkņiem kuri:
1.1.             iegūst izglītību, mācoties izglītības programmās, kas tiek īstenotas Cēsu novada teritorijā,
1.2.             piedalās mācību praksē kādā no Cēsu novada izglītības iestādēm,
1.3.             uzturas Cēsīs saskaņā ar Sadarbības līgumu.
2.      Uzdot pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” pagarināt noslēgto līgumu ar iestādi „Cēsu novada
pašvaldība” par nodoto Telpu bezatlīdzības lietošanu uz laiku  līdz 30.06.2016. dienesta viesnīcas darbības
nodrošināšanai. 
3.      Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju:
3.1. apstiprināt dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumus;
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3.2. slēgt līgumus ar dienesta viesnīcas iemītniekiem.
 4. Lēmuma kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 169 Par amata vienību izveidošanu uz Dienesta viesnīcas darbības
laiku

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 16.07.2015. lēmumu Nr. 168 „Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23, Cēsis, Cēsu
novadā”, Cēsu novada domē 01.07.2009. apstiprināto Darba samaksas noteikumu 1.8.punktu, ievērojot Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 02.07.2015. atzinumu (protokols Nr.7) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 09.07.2015. atzinumu (protokols Nr.8), ar 12 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs,
A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa., M. Malcenieks, E. Geruļskis, A.Melbārdis), pret – nav; atturas
– nav, Cēsu novada dome nolemj:
1.      Ar 24.08.2015., uz Dienesta viesnīcas darbības laiku, izveidot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļā:
1.1.            vienu amata vienību (normāls summēts darba laiks) dienesta viesnīcas vadītājs (3.amatu saimes II B
līmenis, 8.mēnešalgu grupa, mēnešalga EUR 460, kods pēc profesiju klasifikatora 5151 12);
1.2.            vienu amata vienību (nepilns summēts darba laiks (0,75 likme)) apkopējs (3.amatu saimes I līmenis,
1.mēnešalgu grupa, mēnešalga EUR 360 (pilna slodze), kods pēc profesiju klasifikatora 9112 01);
1.3.            četras amata vienības (nepilns summēts darba laiks (kopā 3.2 likmes)) dežurants (4.amatu saimes I
līmenis, 4.mēnešalgu grupa, mēnešalga EUR 360 (pilna slodze), kods pēc profesiju klasifikatora 5419 11).
1.             Turpmāko darbību (amata vienību saraksta izmaiņas, mēnešalgas noteikšana, saimes un līmeņa, un
profesiju klasifikatora koda izmaiņas, nodaļas reglamenta izmaiņas, pretendentu izvēle) izpildes organizēšanu, saistībā ar
izveidotajām amata vienībām, uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
2.             Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr.  170 Par Cēsu novada domes 16.07.2015.saistošo noteikumu Nr. 9
„Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009.saistošajos noteikumos Nr.26
„Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi’’’’ apstiprināšanu

Ziņo: J.Goba, pašvaldības administrācijas vadītājs
 
            Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 1., 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
16.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu un
39.panta pirmo daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.07.2015. atzinumu ( prot. Nr.8), ar 11 balsīm par
(J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa, E.
Geruļskis, A.Melbārdis), pret – nav; atturas – 1 (M. Malcenieks), Cēsu novada dome nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 16.07.2015.saistošos noteikumus Nr. 9  „Grozījumi Cēsu novada domes
17.12.2009.saistošajos noteikumos Nr.26 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi’’’’ saskaņā ar pielikumu.
PIELIKUMS
Cēsu novada domes 16.07.2015.
sēdes lēmumam Nr. 170 ( prot. Nr.10)
 
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 16.07.2015.
sēdes lēmumu Nr. 170 ( prot. Nr.10)
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
16.07.2015.
                                                                           
                                    Nr. 9
„Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009.saistošajos noteikumos Nr.26 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi’’’’
Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’
15.panta pirmās daļas 1., 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 16.punktu,
 43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8.panta pirmās daļas 3.punktu 
 
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 17.12.2009.saistošajos noteikumos Nr.26 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi’’
šādus grozījumus:
 
1.1. Izteikt noteikumu 10.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
 
“10.3. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:
10.3.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas,
šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu izveidi un uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un
atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā;
10.3.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā
"Daibe", ņemot vērā atkritumu apsaimniekotāja saskaņā ar 10.3.1punktu pašvaldībai sniegto informāciju un aprēķinu;
10.3.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, ņemot vērā atkritumu
apsaimniekotāja saskaņā ar 10.3.1punktu pašvaldībai sniegto informāciju un aprēķinu.”
 
1.2. Papildināt noteikumus ar 10.3.1apakšpunktu šādā redakcijā:
 
“10.3.1 Atkritumu apsaimniekotājam ne retāk kā vienu reizi gadā līdz nākošā gada 1.aprīlim ir pienākums iesniegt
pašvaldībā informāciju par iepriekšējā gadā konstatēto savākto sadzīves atkritumu svara un tilpuma attiecību, kā arī
proporciju starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto sadzīves atkritumu apjomu. Ja gadā, par kuru tiek sniegta
minētā informācija, ir mainījusies svara un tilpuma attiecība vai proporcija starp apglabāšanai nodoto un faktiski
apglabāto atkritumu apjomu attiecībā pret iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja iesniegtajā maksas aprēķinā norādīto
par vairāk kā 10%, apsaimniekotāja sniegtajai informācijai pievienojams precizēts maksas par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu aprēķins.”
 
2.      Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
  
 
PIELIKUMS
Cēsu novada domes 16.07.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr. 9
Paskaidrojuma raksts
Cēsu novada domes 16.07.2015.saistošo noteikumu Nr. 9
„Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009.saistošajos noteikumos Nr.26 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi’’
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Saistošo noteikumu
projekta  nepieciešamības
raksturojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā Valsts kontroles
2015.gada 20.janvāra revīzijas ziņojumā Nr. 2.4.1-14-11/2014
“Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība
plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām” (turpmāk – VK
ziņojums) norādīto, kā arī SIA “ZAAO” 2015.gada 20.marta
dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1-2/1, 5.punkts) pieņemto lēmumu
atbalstīt maksas par atkritumu apsaimniekošanu struktūras maiņu.
Valsts kontroles ziņojuma 51.punktā ietverts ieteikums – lai
nodrošinātu pamatotu izdevumu par atkritumu apglabāšanu
iekļaušanu atkritumu radītāju, tajā skaitā iedzīvotāju, rēķinos, SIA
“ZAAO” kā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona
atkritumu apsaimniekotājam, veicot mērījumus un novērojumus,
attiecībā uz poligona tarifu noteikt faktiskajai situācijai atbilstošu
pārrēķinu koeficientu no atkritumu svara uz tilpuma mērvienībām un
rosināt samazināt atkritumu apsaimniekošanas maksu
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībās.
Līdz ar to nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus Cēsu novada
domes 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.26
“Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”.
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Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

1.1.Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēti Cēsu novada domes
2009.gada 17.decembra saistošo noteikumu Nr.26 “Atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi” 10.3.punktā noteiktie kritēriji, kuri
veido maksu par atkritumu apsaimniekošanu.
SIA „ZAAO” sagatavotajos un pašvaldību apstiprinātajos lēmumos
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu līdz
šim netika atsevišķi izdalīta maksa par dalīto atkritumu savākšanu,
šķirošanu un pārkraušanu, maksa par atkritumu savākšanas,
šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras izveidi un uzturēšanu, kā
arī izmaksas par sabiedrības izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas
jomā, neskatoties uz to, ka minētās izmaksu pozīcijas jau šobrīd
faktiski ir iekļautas un veido kopējo maksu par atkritumu
apsaimniekošanu. Šo izmaksu segšana tika veikta no tiem
ienākumiem, kas tika gūti no pārējām apstiprinātajām pozīcijām,
nodrošinot, ka noteiktā maksa sedz visas pamatotās SIA „ZAAO”
izmaksas, kas saistītas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas izveidi un uzturēšanu visā Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas reģionā kopumā. Minētās pozīcijas, kas nebija
atsevišķi norādītas atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinā,
nodrošināja prasību izpildi, par noglabājamo atkritumu daudzumu
samazināšanu, tādēļ arī tika finansētas no ieņēmumiem par sadzīves
atkritumu apglabāšanu.
Atbilstoši SIA “ZAAO” 2015.gada 20.marta dalībnieku sapulcē
nolemtajam maksā par atkritumu apsaimniekošanu papildus
esošajiem maksas veidojošajām komponentēm ir jāiekļauj trīs jaunas
komponentes – maksa par dalīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un
pārkraušanu, maksa par atkritumu savākšanas, šķirošanas un
pārkraušanas infrastruktūras izveidi un uzturēšanu, kā arī izmaksas
par sabiedrības izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā. Šo
komponenšu ietveršana ir pamatota ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 39.panta pirmajā daļā noteikto. Attiecībā uz atkritumu
radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā jānorāda, ka
tā ir saistīta ar atkritumu dalītās savākšanas sistēmas izveidi un
uzturēšanu, jo vispārzināms ir fakts, ka, sabiedrībai neesot
informētai par atkritumu dalītās savākšanas sistēmu un tās
principiem, neefektīva būs atkritumu apsaimniekošanas sistēma tās
kopumā.
 
1.2.Ar saistošo noteikumu 1.2.punktu tiek noteikts (10.3.1punkts), ka
atkritumu apsaimniekotājam ne retāk kā vienu reizi gadā līdz nākošā
gada 1.aprīlim ir pienākums iesniegt pašvaldībā informāciju par
iepriekšējā gadā konstatēto savākto sadzīves atkritumu svara un
tilpuma attiecību, kā arī proporciju starp apglabāšanai nodoto un
faktiski apglabāto sadzīves atkritumu apjomu. Gadījumā, ja gadā, par
kuru tiek sniegta minētā informācija, ir mainījusies svara un tilpuma
attiecība vai proporcija starp apglabāšanai nodoto un faktiski
apglabāto atkritumu apjomu attiecībā pret iepriekšējā atkritumu
apsaimniekotāja iesniegtajā maksas aprēķinā norādīto par vairāk kā
10%, apsaimniekotāja sniegtajai informācijai pievienojams precizēts
maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķins.
10 % slieksnis precizētas maksas par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu aprēķina iesniegšanai noteikts pēc analoģijas ar
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 9.marta
lēmuma Nr.1/1 “Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma
tarifa aprēķināšanas metodika” 19.punktā ietverto kārtību atkritumu
apglabāšanas pakalpojuma tarifa pārskatīšanai. Savukārt, termiņš
1.aprīlis, līdz kuram atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums
iesniegt pašvaldībā minēto informāciju, noteikts, ņemot vērā, ka
pašvaldībai iesniedzamie dati ir atkarīgi no atkritumu
apsaimniekotāja gada pārskatā ietvertās informācijas. Saskaņā ar
Gada pārskatu likuma 66.panta pirmo daļu pēdējais termiņš gada
pārskata apstiprināšanai ir nākamā gada 30.aprīlis. Līdz ar to
revidētajiem finanšu datiem komersanta rīcībā jābūt vismaz vienu
mēnesi pirms gada pārskata apripināšanas, t.i., līdz 31.martam.
Nolūkā operatīvi saņemt informāciju no atkritumu apsaimniekotāja
par iepriekšējo gadu, uzskatām, ka lietderīgi ir noteikt termiņu
informācijas iesniegšanai pašvaldībā līdz nākamā gada 1.aprīlim.
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Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu
projekti”, pieejams Vaives pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives
pagasts, Cēsu novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 5, Cēsīs) .

 
  

Lēmums Nr. 171 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
apstiprināšanu

Ziņo: J.Goba, pašvaldības administrācijas vadītājs
 
Cēsu novada pašvaldība ir saņēmusi SIA “ZAAO” 2015.gada 11.maija vēstuli Nr.1‑25/124 “Par izmaiņām atkritumu
apsaimniekošanas maksas struktūrā” (turpmāk - Vēstule) un tai pievienoto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
aprēķinu Cēsu novada pašvaldībai.
SIA “ZAAO” Vēstulē norādījusi, ka, atbilstoši Valsts kontroles 2015.gada 20.janvāra revīzijas ziņojumā Nr.2.4.1-14-11/2014
“Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām” (turpmāk
- VK ziņojums) norādītajam, kā arī SIA “ZAAO” 2015.gada 20.marta dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1-2/1, 5.punkts)
pieņemtajiem lēmumiem, nepieciešams veikt izmaiņas maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu struktūrā un
aprēķināšanas kārtībā.
Kā norādīts Vēstulē, VK ziņojuma 51.punktā ietverts ieteikums - lai nodrošinātu pamatotu izdevumu par atkritumu
apglabāšanu iekļaušanu atkritumu radītāju, tajā skaitā iedzīvotāju, rēķinos, SIA “ZAAO” kā Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas reģiona atkritumu apsaimniekotājam, veicot mērījumus un novērojumus, attiecībā uz poligona tarifu
noteikt faktiskajai situācijai atbilstošu pārrēķinu koeficientu no atkritumu svara uz tilpuma mērvienībām un rosināt
samazināt atkritumu apsaimniekošanas maksu Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībās.
Lai izpildītu VK ziņojumā norādīto ieteikumu, SIA “ZAAO” 2015.gada 20.marta dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1-2/1,
5.punkts) pieņemts lēmums atbalstīt maksas par atkritumu apsaimniekošanu struktūras maiņu. Tāpat nolemts uzdot SIA
“ZAAO” valdei 3 mēnešu laikā iesniegt precizētu maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu lēmuma projektu visās
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībās.
Attiecībā uz pārrēķina koeficientiem, nosakot tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un
izgāztuvēs un dabas resursu nodokli par atkritumu apglabāšanu SIA “ZAAO” norādījusi, ka gan atkritumu svara un
tilpuma attiecība, gan apglabāto atkritumu īpatsvars apglabāšanai nodotajā atkritumu masā var būt mainīgs, tādēļ SIA
“ZAAO” ierosina turpmāk nenoteikt pārrēķina koeficientus saistošajos noteikumos, bet tos atspoguļot SIA „ZAAO”
iesniegtajā maksas aprēķinā.
Savukārt, veicamās izmaiņas maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu struktūrā saistītas ar tās papildināšanu ar
trīs jaunām maksu veidojošajām pozīcijām, vienlaikus nemainot šobrīd spēkā esošo kopējo maksas apmēru. Atbilstoši
“ZAAO” 2015.gada 20.marta dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1-2/1, 5.punkts) nolemtajam maksā par atkritumu
apsaimniekošanu papildus esošajiem maksas veidojošajiem komponentiem būtu jāiekļauj trīs jaunas komponentes:
1)      maksa par dalīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un pārkraušanu,
2)      maksa par atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras izveidi un uzturēšanu,
3)      izmaksas par sabiedrības izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā.
Kā norādījusi SIA “ZAAO”, minētās izmaksu pozīcijas faktiski jau šobrīd atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma

http://www.cesis.lv/


15. no 17

normām ir iekļautas un veido kopējo maksu par atkritumu apsaimniekošanu, tikai tās netika atsevišķi izdalītas un
norādītas atkritumu radītājiem nosūtītajos rēķinos. Šo izmaksu segšana tika veikta no tiem ienākumiem, kas tika gūti no
pārējām apstiprinātajām pozīcijām, nodrošinot, ka noteiktā maksa sedz visas pamatotās SIA „ZAAO” izmaksas, kas
saistītas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un uzturēšanu visā Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas reģionā kopumā.
Atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem un dalībnieku sapulcē nolemtajam SIA “ZAAO” veikusi precizētu maksas aprēķinu,
kurā atbilstoši precizēts poligona tarifa pārrēķina koeficients no svara uz tilpuma mērvienībām, un tas ir noteikts 0.13.
Savukārt attiecībā uz dabas resursu nodokļa apmēru tas ir noteikts 0.065 apmērā. Šāds aprēķins pamatots ar iepriekšējos
gados konstatēto attiecīgi sadzīves atkritumu svara un tilpuma attiecību un proporciju starp poligonā ievesto un faktiski
apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu.
Līdz ar to maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk veidos:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas,
šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu izveidi un uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un
atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā –
7.21 EUR apmērā par 1 m3;
2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā
"Daibe"– 3.67 EUR apmērā par 1 m3;
3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā – 0.78 EUR apmērā par 1 m3.
Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī Vēstulei pievienoto maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķinu,
pamatojoties uz Likuma par Pašvaldībām 21.panta 14.daļas “e” punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta
pirmo daļu, Cēsu novada domes 2009.gada 17.decembra saistošo noteikumu Nr.26 “Atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi” 10.1. un 10.2 punktu, kā arī ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.07.2015. (prot.Nr.8) atzinumu,
ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L.
Krastiņa, E. Geruļskis, A.Melbārdis), pret – nav; atturas – 1 (M. Malcenieks), Cēsu novada dome nolemj:
1.      Apstiprināt ZAAO iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu Cēsu novada pašvaldībai
un noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 11.66 EUR
par 1 m3 atkritumu (bez PVN).
2.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 2012.gada 26.janvāra sēdes (prot. Nr.2, 23.p) lēmumu Nr.44 “Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu”
3.      Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājam sagatavot grozījumus 2012.gada 22.marta
(reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajā nodaļā 2012.gada 21.martā ar reģ. Nr. 172/2012/2-13J)
līgumā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
 
Pielikums: ZAAO vēstule
Pielikums: ZAAO vēstules pielikums
Pielikums: Dažādi materiāli
 

Lēmums Nr. 172 Par humānās palīdzības sniegšanu projekta “Pašvaldību
palīdzība Ukrainai” ietvaros

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 21.panta pirmās daļas 2.un 27.punktu, Civilās aizsardzības likuma
25.panta pirmo daļu  un ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības 2015.gada 16.jūnija iesniegumu Nr. 0620151916/A1303
‘’Par pašvaldību palīdzību Ukrainai’’ un Ukrainas rajonu un apgabalu asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai adresētajā
2015. gada 12. maija vēstulē Nr.C03-07/148 izteikto lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un aprīkojuma iegādei
Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
09.07.2015. (prot.Nr.8) atzinumu, ar 12 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce,
I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa., M. Malcenieks, E. Geruļskis, A.Melbārdis), pret – nav; atturas – nav, Cēsu
novada dome nolemj:

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2015/171_2015%2005%2011%20ZAAO%20vestule.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2015/171_2015%2005%2011%20ZAAO%20vestules%20pielikums.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2015/171_ZAAO.zip
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1. Piešķirt līdzekļus 500.00 EUR apmērā no Cēsu novada pašvaldības budžeta vispārējas nozīmes izdevumiem
(vald.funkc. 04.900) biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” humānās palīdzības sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala
kara hospitālim un ārstniecības iestādēm.
2. Uzdot Finanšu nodaļai 1.punktā minēto naudas summu līdz 01.08.2015.pārskaitīt pēc šādiem rekvizītiem:
Latvijas Sarkanais Krusts (reģ.Nr.40008002279)
A/S Swedbank
bankas kods: HABALV22
konts: LV28HABA0140J04577004, maksājuma mērķī norādot – „Pašvaldību palīdzība Ukrainai”.
3. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību savienību tās priekšsēža Andra Jaunsleiņa personā noslēgt humānās palīdzības
sniegšanas līgumu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”.
4.  Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” koordinēs
medikamentu un preču iegādi un piegādi Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijās vadītājam.
 
Pielikums: LPS vēstule
Pielikums: Pielikums vēstulei
Pielikums: Vienošanās par sadarbību
 

Lēmums Nr. 173 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmumu Nr.294 „Par ziedojumu pieņemšanas,
uzskaites un izlietošanas kārtību” (prot.Nr.11, 22.p.) un 06.07.2015. Ziedojuma līgumu, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 09.07.2015. (prot.Nr.8) atzinumu, ar 12 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs,
A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa., M. Malcenieks, E. Geruļskis, A.Melbārdis), pret – nav; atturas
– nav, Cēsu novada dome nolemj:
 
1.         Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt ziedojumu no SIA “Latvijas Mobilais Telefons” EUR 7226.16
(Septiņi tūkstoši divi simti divdesmit seši euro un 16 centi) ar mērķi projekta “LMT Latvijai” ietvaros atbalstīt aktivitāšu
takas izveidi Cēsīs, divu pārvietojamu suņu voljēru un divu pārvietojamu suņu būdu iegādi un uzstādīšanu dzīvnieku
patversmē “Lācīši”, florbola turnīra 3x3 organizēšanu, kā arī četru pludmales volejbola laukumu aprīkojuma komplektu
iegādi.
2.         Uzdot Cēsu novada pašvaldībai izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
 

Lēmums Nr. Info Informācija par precizējumu NĪN parādu dzēšanā

 
 Pielikums: Lēmums par NĪN atcelšanu
 

Lēmums Nr. 174 Par valsts amatpersonas amata pienākumu savienošanu ar citu
darbu

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Cēsu novada domei 16.07.2015. iesniegts Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga iesniegums ar lūgumu atļaut
veikt citu darbu- novērotājs īstermiņa vēlēšanu novērošanas misijai Šrilankā 2015.gada augustā.
Ar Cēsu novada domes 14.06.2013. lēmumu Nr. 235 par Cēsu novada domes priekšsēdētāju ievēlēts J.Rozenbergs,
tādējādi, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas
14.punktam, atzīstams par valsts amatpersonu.

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2015/172_LPSves_160615_0620151916.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2015/172_Pielikums1_Ukrainas%20vestule.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2015/172_vienosanas_par_sadarbibu.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2015/Info_Leemums%20par%20NIN%20atcelsanu.pdf
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Ar Cēsu novada domes 14.06.2013. lēmumu Nr. 235 par Cēsu novada domes priekšsēdētāju ievēlēts J.Rozenbergs,
tādējādi, atbilstoši likuma „Par publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 14.panta pirmo
daļu pieņem kapitāla daļu turētāja lēmumus kapitālsabiedrības, kurās Cēsu novada pašvaldībai ir kapitāla daļas, tādējādi,
pamatojoties uz „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 20.punktu,
atzīstams par valsts amatpersonu.
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas sastāvā J.Rozenbergs iekļauts no 01.07.2009,
pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 36 un Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumu Nr. 412,
tādējādi, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrajai daļai, atzīstams
par valsts amatpersonu.
Cēsu novada pašvaldības Zemes komisijas sastāvā J.Rozenbergs iekļauts ar 18.07.2013. lēmumu Nr. 277, tādējādi,
atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrajai daļai, atzīstams par valsts
amatpersonu.
Papildus likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.pantā minētajiem vispārējiem valsts
amatpersonas amatu savienošanas ierobežojumiem, 7.pantā minēti speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas
ierobežojumi: 7.panta piektās daļas 41.apakšunkts nosaka, ka valsts amatpersona var veikt eksperta (konsultanta) darbu,
kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiska organizācija vai tās pārstāvniecība (misija),ja to savienošana
nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura
attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā un šī likuma 9.panta ceturtā daļa nosaka ienākumu gūšanas
ierobežojumu kapitāla daļu turētāja pārstāvim.
Izvērtējot likumā „Par pašvaldībām” u.c. Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos,  t.sk.,  Cēsu novada
pašvaldības nolikumā, noteiktās domes priekšsēdētāja funkcijas, ņemot vērā, ka Cēsu novada domes priekšsēdētājs no
03.-21.08.2015. atradīsies atvaļinājumā, ievērojot vēlēšanu novērošanas misijas Šrilankā 2015.gadā novērošanas norises
nosacījumus, nevar secināt, ka amatu savienošana Cēsu novada domes priekšsēdētājam varētu radīt interešu konfliktu,
būt pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām vai kaitēt valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.pantu, 7.panta piektās daļas
4.1apakšpunktu un 31.apakšpunktu, 8.1panta trešo, piekto un septīto daļu, 9.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu un 38.pantu,  ar 11 balsīm par (M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce,
I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa., M. Malcenieks, E. Geruļskis, A.Melbārdis), pret – nav; atturas – nav,
J.Rozenbergs nepiedalās balsošanā,  Cēsu novada dome nolemj:
 
 
Atļaut Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam savienot valsts amatpersonas amatu (Cēsu novada domes
priekšsēdētājs, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis, Cēsu novada pašvaldības
kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētāja pārstāvis) ar citu darbu (novērotājs vēlēšanu novērošanas misijai Šrilankā
2015.gada augustā), jo atzīstams, ka amata savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanu.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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