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Lēmums Nr. 1 Grozījumi Cēsu novada domes 27.12.2018. lēmumā Nr. 443 “Par
pavāru un virtuves strādnieku amata vienībām Cēsu novada pašvaldības
dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs”
Ziņo: T.Jaunzemis , Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada dome 27.12.2018. pieņēma lēmumu Nr.443 “Par pavāru un virtuves strādnieku amata vienībām Cēsu
novada pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītības iestādēs “, turpmāk - Lēmums.
Ņemot vērā, ka Lēmuma preambulas otrajā rindkopā ieviesusies pārrakstīšanās kļūda attiecībā uz līguma izpildes
termiņu, kā arī to, ka Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē ir iespējams likvidēt Lēmumā minētās amata vienības
ar 28.02.2019., pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 6. punktu un Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
A.Melbārdis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Preambulas otro rindkopu izteikt šādā redakcijā :
“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 Publisko
iepirkumu likuma 10.panta pirmo daļu, ir izsludinājusi iepirkumu „Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Cēsu pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādēs”, identifikācijas Nr. CNP/2018/77, ar līguma izpildes laiku no 2019.gada 1.marta līdz
2019.gada 31.augustam, ar iespēju pagarināt līguma izpildes termiņu līdz 2021.gada 31.augustam, kopējais līguma termiņš
nepārsniedz laiku līdz 2021.gada 31.augustam. Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu SIA “VECTĒVS”, reģ. Nr. 44103099489. “
2. 1.2.punktu izteikt šādā redakcijā:
“1.2. 28.02.2019. Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē un 15.03.2019. Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas iestādē”.
3. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības
iestādes, Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājām.
4. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 2 Par dalības maksu Latvijas skolu ar padziļinātu mūzikas apmācību
XXI Akordeonistu festivālā
Ziņo T.Jaunzemis , Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Cēsu 1.pamatskola 2019.gada 21.martā, lai sekmētu pieredzes apmaiņu starp skolu ar padziļinātu mūzikas apmācību
akordeona spēles pedagogiem un audzēkņiem, rīko Latvijas skolu ar padziļinātu mūzikas apmācību XXI Akordeonistu
festivālu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu un Cēsu novada domes
08.10.2015. lēmumu Nr.239 “Par „Kārtības, kādā Cēsu novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita
ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas
pakalpojumu izcenojumus” un veiktajiem izdevumu aprēķiniem, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere, A.Melbārdis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt dalības maksu Latvijas skolu ar padziļinātu mūzikas apmācību XXI Akordeonistu festivālā:
1.1.vienam individuālajam izpildītājam 3,50 EUR (trīs euro piecdesmit centi) apmērā,
1.2.vienam ansamblim 3,50 EUR (trīs euro piecdesmit centi) apmērā.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 1. pamatskolas direktorei.
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Lēmums Nr. 3 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3
Raiņa ielā 41, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas
apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Nekustamais īpašums Raiņa iela 41-3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 4656, sastāvošs no divistabu dzīvokļa
Nr.3 ar kopējo platību 47.3 m2 un 473/5396 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes un zemes, turpmāk
– Nekustamais īpašums, reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 1674-3 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums:
11.01.2006.
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.
Cēsu novada pašvaldībā 26.11.2018. reģistrēts (reģ. Nr.7/4983), (vārds,uzvārds) iesniegums, kurā izteikts
ierosinājums nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Raiņa iela 41-3, Cēsis, Cēsu nov.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu, Cēsu novada pašvaldība, turpmāk –
Pašvaldība, saņēmusi SIA „Invest – Cēsis”, Reģ. Nr. LV 44103018948, nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.3, Raiņa ielā 41,
Cēsīs Cēsu novadā novērtējumu, saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2018.gada 5.
decembrī ir 13 000.00 EUR (trīspadsmit tūkstoši euro un 00 centi).
Pašvaldības īpašumi atsavināmi saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, turpmāk arī –
Atsavināšanas likums. Šā likuma 4. panta ceturtās daļas. 5. punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā
likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā, savukārt, kura trešā daļa nosaka: atsavinot pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļa
īpašumu, par kura lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums,
to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. (vārds,uzvārds) ir dzīvokļa Raiņa iela 41-3, Cēsis,
Cēsu nov., īrnieks ar kuru atbilstoši likumam „Par dzīvojamo telpu īri” noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums. Saskaņā ar
Cēsu novada pašvaldības 10.01.2019. Izziņu Nr.6-3-3/1 (vārds,uzvārds) kā vienīgais īrnieks ir deklarējis dzīves vietu
dzīvoklī Raiņa ielā 41-3, Cēsīs, Cēsu nov.
Saņemta Raiņa ielas 41, apsaimniekotāja SIA JGA, 10.01.2019 vēstule ar informāciju, ka dzīvokļa īpašumam Raiņa iela 41-3,
Cēsis, Cēsu nov., īres un komunālo maksājumu parāds uz 2019.gada 10. janvāri nepastāv.
Atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja
nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu. Pārdošana par brīvu cenu saskaņā ar Atsavināšanas likuma 1. panta 7. punktu ir mantas pārdošana par
atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu, savukārt, nosacītā cena saskaņā ar tā paša likuma 1. panta
6. punktu ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt,
ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Tāpat no
likuma „Par pašvaldībām” 77. panta otrās un ceturtās daļas izriet, ka atsavināšanai nododams tikai tas pašvaldības
īpašums, kas nav nepieciešams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai un pašvaldības
funkciju izpildei.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, 21.
panta pirmās daļas 17. punktu un 77. panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 6. un 7.
punktu, 3. panta pirmās daļas 2. punktu, 4. panta pirmo daļu un ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 37.
panta pirmās daļas 4. punktu un piekto daļu, kā arī Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas
01.11.2016. priekšlikumu (prot. Nr.44), Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 10.01.2019. priekšlikumu
(prot. Nr. 2), ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no Pašvaldības iestādēm par Nekustamā īpašuma nepieciešamību
to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, A.Melbārdis,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.

Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu Raiņa iela 41-3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra

5. no 19

numurs 4201 900 4656, sastāvošu no divistabu dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 47.3 m2 un 473/5396 domājamām daļām
no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes un zemes, turpmāk – Nekustamais īpašums, pārdodot par brīvu cenu.
2. Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 13 000.00 EUR (trīspadsmit tūkstoši četri simti euro un
00 centi).
3. Piedāvāt nekustamā īpašuma, Raiņa iela 41-3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 4656, īrniekam
izmantot pirmpirkuma tiesības uz Nekustamo īpašumu, nosūtot atsavināšanas paziņojumu.
4. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 4 Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības
uzskaites un izmaksu norakstīšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumus Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti”, Cēsu novada pašvaldības 02.01.2018. kārtību Nr.1 “Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu
grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtību”, Cēsu novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu vērtības
samazināšanas komisija 04.01.2018. veica faktisko apstākļu izvērtēšanu attiecībā uz Cēsu novada pašvaldības īpašumā un
grāmatvedības uzskaitē esošajiem nepabeigtās būvniecības objektiem uz 31.12.2018. un konstatēja, ka grāmatvedības
uzskaitē ir nepabeigtās būvniecības objektus:
1. “Ēkas Raunas ielā 4 telpu vienkāršotā atjaunošana” ar vērtību 2727.30 EUR interjēra dizaina projekts. Komisijas
slēdziens izslēgt minēto objektu no grāmatvedības uzskaites un izmaksas norakstīt izdevumos;
2. “Mācību telpu atjaunošana, izveidojot ergonomisku vidi Līvu sākumskolas ēkā” ar vērtību 181.50 EUR. Komisijas
slēdziens izslēgt minēto objektu no grāmatvedības uzskaites un izmaksas norakstīt izdevumos.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 27.5. punktu, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 10.01.2019. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, A.Melbārdis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1 Izslēgt no Cēsu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites šādus nepabeigtās celtniecības objektus:
1.1“Ēkas Raunas ielā 4 telpu vienkāršotā atjaunošana” 2727.30 EUR (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit septiņi eiro un 30
centi) vērtībā;
1.2. “Mācību telpu atjaunošana, izveidojot ergonomisku vidi Līvu sākumskolas ēkā” 181.50 EUR (viens simts astoņdesmit
viens eiro un 50 centi) vērtībā.
2.Lēmumā minēto nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas norakstīt 2018. gada izdevumos.
3.Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldes galvenajai grāmatvedei S.Kūlītei.

Lēmums Nr. 5 Par grozījumiem Cēsu novada domes 04.10.2018. lēmumā Nr.331
“Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas
likmi kā skolotājam”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 6. un 13. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.01.2019. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu
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novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, A.Melbārdis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 04.10.2018. lēmumā Nr.331 “Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu
direktoru darba algas likmi kā skolotājam”(prot.Nr.15,24.p.) šādus grozījumus:
1.1.
Izteikt lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Noteikt, ka Cēsu 1.pamatskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā pamatizglītības skolotājam
Cēsu 1.pamatskolā, ir 837.00 EUR.”
1.2.
Papildināt lēmumu ar 5.¹ punktu šādā redakcijā:
“5.1Noteikt, ka Cēsu 2.pamatskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā pamatizglītības skolotājam
Cēsu 2.pamatskolā, ir 815.00 EUR.”
2.
3.

Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2019.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina).

Lēmums Nr. 6 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai izglītībai,
profesionālajai izglītībai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Finanšu ministrijas 18.12.208. rīkojumu Nr.488 “Par valsts budžetu 2019.gadam”, 4.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”, 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 10.01.2019.(prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
A.Melbārdis, J.Žagars), 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 2 455 456.00 EUR, (divi miljoni četri simti piecdesmit pieci tūkstoši četri simti piecdesmit seši
euro 00 centi) sadalīt:
Nr.p.k

Izglītības iestāde

1.1.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts
ģimnāzija
Cēsu Valsts ģimnāzija
Cēsu Pilsētas vidusskola
Cēsu 1. pamatskola
Cēsu 2. pamatskola
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola
Līvu sākumskola
Rāmuļu pamatskola
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina
vidusskola
PAVISAM

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Mērķdotācija
I-VIII
EUR
251 232.00

tajā skaitā
kvalitātes pakāpēm

429 136.00
541 704.00
396 336.00
323 184.00
213 496.00
33 008.00
55 560.00
211 800.00

6 648.00
4 272.00
208.00
896.00
1 576.00
2 480.00
1 440.00
2 608.00

2 455 456.00

24 312.00

4 184.00

2. Lēmums ir spēkā līdz 2019.gada 31.augustam.
3.Uzdot DACV ģimnāzijai (direktore D. Eglīte), Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G. Bērziņa), Cēsu Pilsētas vidusskola
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(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 (vadītāja L. Kokina).

Lēmums Nr. 7 Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Finanšu ministrijas 18.12.2018. rīkojumu Nr.488 “Par valsts budžetu 2019.gadam” 5.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
10.01.2019.(prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
A.Melbārdis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām- interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 138 888.00 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit
astoņi euro ) sadalīt sekojoši:
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Mērķdotācija EUR

1.1.

Cēsu Bērnu un jauniešu
centrs

124 456.00

tajā
skaitā
kvalitātes
pakāpēm
1 192.00

1.2.pie vispārizglītojošām skolām interešu izglītības programmu realizācijai tarificēt 14 432.00 EUR
(četrpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit divi euro)
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Mērķdotācija 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

1 176.00

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm
0.00

2 376.00
4 008.00
2 016.00
2 040.00
1 496.00

376.00
416.00
0.00
0.00
0.00

136.00
328.00
856.00

0.00
0.00
0.00

14 432.00

792.00

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.

2. Lēmums ir spēkā līdz 2019.gada 31.augustam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina).

Lēmums Nr. 8 Par mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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Pamatojoties uz LR Finanšu ministrijas 18.12.2018. rīkojumu Nr.488 “Par valsts budžetu 2019.gadam” 7.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 10.01.2019. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, A.Melbārdis, J.Žagars), 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 iemaksām 212 224.00 EUR (divi simti
divpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit četri euro 00 centi)) sadalīt:
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

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 vidusskola
PAVISAM

Mērķdotācija
I-VIII
EUR
17 672.00
49 928.00
44 760.00
58 944.00
22 384.00
9 256.00
2 648.00
6 632.00
212 224.00

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm
0.00
1 040.00
0.00
1 808.00
0.00
0.00
0.00
152.00
3 000.00

2. Lēmums ir spēkā līdz 2019.gada 31. augustam.
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 (vadītāja L. Kokina).

Lēmums Nr. 9 Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Finanšu ministrijas 18.12.2018. rīkojumu Nr.488 “par4 valsts budžetu 2019.gadam”,6 pielikumu
„Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā
reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības
traucējumiem” 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 10.01.2019.(prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, A.Melbārdis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām-pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā
reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības
traucējumiem 1 297 792.00 EUR (viens miljons divi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit divi
euro 00 centi) sadalīt:

1.1.
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Cēsu internātpamatskolaattīstības centrs

Pedagogu
d/a un
VSAOI

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm

Uzturēšanas
izdevumi

KOPĀ
EUR

632 096.00

12 144.00

665 696.00

1 297 792.00

2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2019. gada 31.augustam.
3. Uzdot Cēsu internātpamatskolai- attīstības centram (direktors Z.Ozols) nodrošināt 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 izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina).

Lēmums Nr. 10 Par garderobista amata vienību Cēsu 1.pamatskolā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Cēsu novada domes 26.06.2014. nolikuma Nr.29 „Cēsu novada pašvaldības vispārējās 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 1.pamatskolā plānots garderobes telpās ierīkot video
novērošanu.
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, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.01.2019.
atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, A.Melbārdis, J.Žagars), pret
– nav, atturas – nav, nolemj:
1. Likvidēt Cēsu 1.pamatskolā amata vienības “Garderobists ” ar 01.03.2019.
2. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu 1.pamatskolas direktorei.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 11 Par nolikuma ”Grozījums Līvu sākumskolas nolikumā”
apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības kā izglītības iestādes dibinātāja adreses maiņu, kā rezultātā mainās Līvu sākumskolas
juridiskā adrese, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Izglītības likuma 22.panta
pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, atbilstoši Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 10.01.2019. (prot.Nr.1) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere, A.Melbārdis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Grozījums Līvu sākumskolas nolikumā ” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Līvu sākumskolas direktorei A. Gabranovai informēt izglītības iestāžu reģistru par grozījumu nolikumā.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
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2019.gada
17.janvāris
Nr.60

Grozījums Līvu sākumskolas nolikumā
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu
1.
Izdarīt Līvu sākumskolas nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumu Nr.148
„Par Līvu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr.9) grozījumu un aizstāt 5.un 66. punktā vārdus un skaitli
‘’Bērzaines iela 5’’ attiecīgajā locījumā ar vārdiem un skaitli ‘’Raunas iela 4’’ attiecīgajā locījumā.
2.
Nolikums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
Direktore
A. Gabranova

Lēmums Nr. 12 Par grozījumu Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr. 248
‘’Par Cēsu novada izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amatalgām’’
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un
ņemot vērā, ka izglītības iestādēs izveidotās amata vienības projekta vadītājs, pasākumu organizators un pašvaldības
jaunatnes lietu speciālists nav iekļautas pedagoģisko darbinieku amatu sarakstā, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 10.01.2019. (prot.Nr.1) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
A.Melbārdis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr. 248 ‘’Par Cēsu novada izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku
amatalgām’’ grozījumu un svītrot 2.1.2., 2.2.2. un 2.2.3.apakšpunktu.

Lēmums Nr. 13 Par Cēsu novada izglītības iestāžu darbinieku amatalgām
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz to, ka izglītības iestādēs izveidotās amata vienības projekta vadītājs, pasākumu organizators un
pašvaldības jaunatnes lietu speciālists nav iekļautas pedagoģisko darbinieku amatu sarakstā , līdz ar to tās iekļaujamas
izglītības iestāžu amata vienību sarakstā, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.01.2019. (prot.Nr.1)
atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, A.Melbārdis, J.Žagars), pret
– nav, atturas – nav, nolemj:
1. Ar 2019.gada 1. janvāri iekļaut izglītības iestāžu amata vienību sarakstā šādas amata vienības un noteikt to
amatalgas, kuras tiek finansētas no Cēsu novada pašvaldības budžeta:
1.1.Cēsu pilsētas Mākslas skolā – projektu vadītājs 75% no direktora algas;
1.2.Cēsu Bērnu un jauniešu centrā :
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1.2.1. Pasākumu organizators – 65% no direktora algas;
1.2.2. Pašvaldību jaunatnes lietu speciālists - 65% no direktora algas.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Mākslas skolas un Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktoriem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 14 Par nekustamā īpašuma Lenču iela 35, Cēsis, Cēsu nov., pirkšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 21.06.2018. lēmumu Nr. 209 „Par nekustamā īpašuma Lenču iela 35,
Cēsis, Cēsu nov., pirkšanu” (protokols Nr.9, 19.p), konceptuāli piekrita pirkt nekustamo īpašumu Lenču iela 35, Cēsis,
Cēsu nov., kadastra numurs 4201 001 0155, platība 39747 m2 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot
dabā) no (vārds,uzvārds) par sertificēta neatkarīga vērtētāja noteikto cenu, bet nepārsniedzot 10 000.00 EUR (desmit
tūkstoši euro un 00 centi), tai skaitā izdevumi, kas saistīti ar īpašuma kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēšanu
zemesgrāmatā, ar mērķi saglabāt Cēsu novada kultūrvēsturisko mantojumu - Dziesmu svētku simtgades parku un kā
ainavu veidojošu elementu galvenajā skatā uz Otrā pasaules karā kritušo karavīru kapu memoriālo ansambli.
Nekustamais īpašums Lenču iela 35, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 001 0155, turpmāk – Nekustamais īpašums,
reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000584957 uz
(vārds,uzvārds) vārda, lēmuma datums: 27.12.2018. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4201 001 0155, platība 3.7647 ha.
Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3. panta prasībām Pašvaldība
saņēmusi SIA „Invest – Cēsis”, Reģ. Nr. LV 44103018948, vērtējumu, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma Lenču iela 35,
Cēsis, Cēsu nov., visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2019.gada 4. janvārī ir 10 400 EUR (desmit tūkstoši četri simti euro
un 00 centi).
Cēsu novada pašvaldība pamatojoties uz 2018.gada 26.jūlijā noslēgto nodomu protokolu ir atmaksājusi
visus nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar īpašuma uzmērīšanu un reģistrēšanu Zemesgrāmatā uz (vārds,uzvārds)
vārda, par kopējo summu EUR 863.22 (astoņi simti sešdesmit trīs euro un 22 centi), tai skaitā par īpašuma uzmērīšanu –
EUR 792.55 (septiņi simti deviņdesmit divi euro un 55 centi), notāra pakalpojumi - 42.21 (četrdesmit divi euro un 21
cents) un zemesgrāmatu kancelejas nodeva - EUR 28.46 (divdesmit astoņi euro un 46 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kā
arī Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 17.04.2018. priekšlikumu (prot.Nr.16) un Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 10.01.2019. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere, A.Melbārdis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Pirkt no (vārds,uzvārds) nekustamo īpašumu Lenču iela 35, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 001 0155,
par cenu 9136.78 EUR (deviņi tūkstoši viens simts trīsdesmit seši euro un 78 centi) ar mērķi – sabiedrisko vajadzību
nodrošināšanai, saglabāt Cēsu novada kultūrvēsturisko mantojumu - Dziesmu svētku simtgades parku un kā ainavu
veidojošu elementu galvenajā skatā uz Otrā pasaules karā kritušo karavīru kapu memoriālo ansambli.
2. Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu īpašuma pirkuma līgumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 15 Par zemesgabalu iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas
fondā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ar Cēsu novada domes 2009.gada 29.decembra lēmumu Nr.542 (prot. Nr.17 3.§) „Par zemes vienību Cēsīs, Cēsu novadā,
atbilstību līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda prasībām” ir izveidots līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds Cēsīs,
kurā iekļauti zemesgabali, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.1 panta pirmo daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta trešo daļu, 6.panta pirmo un piekto daļu.
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Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 26.1 panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 4.1 panta trešo daļu, 6.panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumiem
Nr.352 „Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma
vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai
viņu mantiniekiem”, 2016.gada 24.novembra Cēsu novada pašvaldības saistošo noteikumus Nr.21 “Par Cēsu novada
teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.01.2019. atzinumu (prot.Nr.1), kā arī ņemot vērā Valsts zemes dienesta
veikto zemesgabalu kadastrālās vērtības uz 2007.gada 31.decembri aprēķinu (2018.gada 16.novembra izziņas
Nr.9-03/777763/1, Nr.9-03/777763/2, Nr.9-03/777763/3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere, A.Melbārdis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Iekļaut Cēsu pilsētas līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā šādus zemesgabalus vai to daļas, kuri ir
izmantojami zemes reformas pabeigšanai:
1.1. Egļu iela 5A, Cēsis, Cēsu nov.:
1.1.1.
kadastra apzīmējums 4201 006 2021;
1.1.2. platība 7482 m2, dabā nav uzmērīta;
1.1.3. kadastrālā vērtība uz 2007.gada 31.decembri 8517,31 EUR (5986,00 LVL);
1.1.4. plānotais izmantošanas veids – savrupmāju apbūves teritorija;
1.1.5. apgrūtinājums – saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumu;
1.2. Zaļā iela 5A, Cēsis, Cēsu nov.:
1.2.1.
kadastra apzīmējums 4201 006 0201;
1.2.2. platība 2984 m2, dabā nav uzmērīta;
1.2.3. kadastrālā vērtība uz 2007.gada 31.decembri 9060,85 EUR (6368,00 LVL);
1.2.4. plānotais izmantošanas veids – jauktas centru apbūves teritorija;
1.2.5. apgrūtinājums – saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumu;
1.3.Jāņa Poruka iela 34, Cēsis, Cēsu nov.:
1.3.1.
kadastra apzīmējums 4201 004 0402;
1.3.2. platība 9237 m2, dabā nav uzmērīta;
1.3.3. kadastrālā vērtība uz 2007.gada 31.decembri 11828,33 EUR (8313,00 LVL);
1.3.4. plānotais izmantošanas veids – rūpnieciskās apbūves teritorija;
1.3.5. apgrūtinājums – saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumu;
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas
adreses, vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses). Cēsu novada domes
lēmums stājās spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka
stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).

Lēmums Nr. 16 Par amata vienības izveidošanu Komunikācijas un klientu servisa
pārvaldē
Ziņo: K.Pots, Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītājs
Lai izpildītu ar 2015.gada 8.oktobra Cēsu novada domes sēdes lēmumu Nr.244 (prot. Nr.14 23.§) “Par Cēsu novada
attīstības programmas 2013. – 2019. gadam aktualizētās redakcijas apstiprināšanu” apstiprinātās “Cēsu novada integrētās
attīstības programmas 2013.-2019.gadam” rīcības plāna uzdevumus Nr.1.3.1., Nr.1.3.2., Nr.1.3.3., Nr.2.1.7., Nr.4.3.3.,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 6.panta 6.punktu un 12.pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta 7.
un 10.daļu, 2017.gada 23.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai
atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām” 242.punktu, 2010.gada 30.novembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Cēsu novada domē 2009.gada 1.jūlijā apstiprināto
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Darba samaksas noteikumu 1.8.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
A.Melbārdis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Ar 2019.gada 1.jūliju izveidot Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldē
jaunu amata vienību – sabiedrības iesaistes projektu vadītājs ( amata vienība -1, kods pēc profesiju klasifikatora 2422 35,
mēnešalga 1050 līdz 1380 EUR).
2.
Turpmāko darbību (amata vienību saraksta izmaiņas, amata novērtēšanu, amata saimes, līmeņa un
mēnešalgu grupas noteikšanu, izmaiņas Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes reglamentā) izpildes organizēšanu,
saistībā ar izveidoto amata vienību, uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.

Lēmums Nr. 17 Par amata vienības izveidošanu Attīstības un būvniecības
pārvaldē
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
Lai izpildītu ar 2015.gada 8.oktobra Cēsu novada domes sēdes lēmumu Nr.244 (prot. Nr.14 23.§) “Par Cēsu novada
attīstības programmas 2013. – 2019. gadam aktualizētās redakcijas apstiprināšanu” apstiprinātās “Cēsu novada integrētās
attīstības programmas 2013.-2019.gadam” rīcības plāna uzdevumus Nr.4.2.1., Nr.4.2.2., Nr.4.2.3., Nr.5.1.2., Nr.5.2.2., Nr.5.2.3.,
Nr.5.3.1., pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 2., 6.punktu un
27.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, 2017.gada 23.maija Ministru kabineta noteikumu
Nr.264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”
480. un 481.punktu, 2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs”, Cēsu novada domē 2009.gada 1.jūlijā apstiprināto Darba samaksas noteikumu 1.8.punktu, Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, A.Melbārdis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Ar 2019.gada 1.martu izveidot Cēsu novada pašvaldības Būvniecības un attīstības pārvaldē jaunu amata vienību –
Uzņēmējdarbības attīstības projektu vadītājs (nepilns darba laiks ( 20 stundas nedēļā), kods pēc profesiju klasifikatora
3339 20, 11. mēnešalgu grupa, mēnešalga no EUR 1052 līdz EUR 1382 (pilna slodze).
2. Turpmāko darbību (amata vienību saraksta izmaiņas, amata novērtēšanu, amata saimes, līmeņa un mēnešalgu grupas
noteikšanu, izmaiņas Attīstības un būvniecības pārvaldes reglamentā) izpildes organizēšanu, saistībā ar izveidoto amata
vienību, uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.

Lēmums Nr. 18 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija
lēmumā Nr. 169 ‘’Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju’’
Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā un amata pienākumos, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu
novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto
komisiju reglamentos vai nolikumos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, A.Melbārdis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Izslēgt no Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas sastāva G.Hjortenbergu, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
vietnieci (komisijas sastāvā iekļauta kā Cēsu novada Būvvaldes vadītāja – pilsētas galvenā arhitekte).
2. Iekļaut komisijas sastāvā V.Lukstiņu, Cēsu novada Būvvaldes arhitekti un E.Taureni, Attīstības un būvniecības
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pārvaldes galveno teritorijas plānotāju.
3. Izdarīt Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 169 ‘’Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju’’
grozījumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
‘’2. Lai realizētu pašvaldības kompetenci atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam un citiem plānošanas
dokumentiem, izveidot Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs :
M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
A.Egliņš – Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
Komisijas locekļi :
J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
I.Goba, Administrācijas vadītāja
V.Lukstiņa, Cēsu novada Būvvaldes arhitekte
V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
E.Taurene, Attīstības un būvniecības pārvaldes galvenā teritorijas plānotāja
Komisijas sekretāre:
A.Alksnīte, Administrācijas biroja sekretāre.’’

Lēmums Nr. 19 Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā
Nr. 42 “Par konkursa “Būve 20...”komisijas apstiprināšanu”
Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā un amatu nosaukumos, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu
novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto
komisiju reglamentos vai nolikumos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, A.Melbārdis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā Nr.42 “Par konkursa “Būve 20…” komisijas apstiprināšanu””
grozījumu un izteikt lēmuma 4. punktu šādā redakcijā:
“4. Apstiprināt “Konkursa “Būve 20…” komisiju” šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja :
I.SUIPE, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas locekļi:
G.HJORTENBERGA, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja vietniece
V.LUKSTIŅA, Cesu novada Būvvaldes arhitekte
V.GASIŅA, Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības pārstāve
I.ĀDAMSONE, Attīstības un būvniecības pārvaldes projektu vadītāja
M.PAVĀRS, Attīstības un būvniecības pārvaldes lielo būvniecības projektu vadītājs
Komisijas sekretāre:
D.BERNOVSKA, Cēsu novada Būvvaldes sekretāre.“

Lēmums Nr. 20 Par grozījumu Cēsu novada domes 2012.gada 05.aprīļa lēmumā
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Nr. 146 “Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju”
komisijas un nolikuma ” apstiprināšanu”
Ziņo: I.Goba, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītāja
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumu apstiprinātajos komisijas darbību
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komisijas un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, A.Melbārdis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 2012. gada 5. aprīļa lēmumā Nr. 146 “Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada
dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas un nolikuma apstiprināšanu ” šādu grozījumu:
Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt konkursa “Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja :
S.ĶERPE, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
D.OZOLIŅŠ, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
Komisijas locekļi:
V.ZAĻAISKALNA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
A.BUKEJA, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes tehniķe
I.SUIPE, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas sekretāre:
A.BUKEJA, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes tehniķe”.

Lēmums Nr. 21 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija
lēmumā Nr. 168 ‘’Par Transporta kustības organizācijas komisiju’’
Ziņo: I.Goba, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītāja
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumu apstiprinātajos komisijas darbību
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komisijas un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, A.Melbārdis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:

1. Izslēgt no Transporta kustības organizācijas komisijas sastāva J.Žagaru, Cēsu novada domes deputātu.
1.1.Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
‘’Lai realizētu ceļu pārvaldītāja kompetenci par pašvaldības ceļiem, izveidot Transporta kustības organizācijas komisiju
šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
M.MALCENIEKS, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
E.TAURENE, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes galveno teritorijas plānotāja
Komisijas locekļi:
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G.GROSBERGS, Cēsu novada domes deputāts
A.MALKAVS, Cēsu novada domes deputāts
V.KALANDĀROVS, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
G.Hjortenberga, Cēsu novada būvvaldes vadītāja vietniece
Komisijas sekretāre:
A.BUKEJA, Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes tehniķe.’’

Lēmums Nr. 22 Par grozījumu Cēsu novada domes 2013. gada 14. marta lēmumā
Nr.108 “Par Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju
apzināšanas komisiju”
Ziņo: I.Goba, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītāja
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumu apstiprinātajos komisijas darbību
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komisijas un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, A.Melbārdis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Izslēgt no Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas sastāva
I.Gobu, Administrācijas vadītāju;
2. Iekļaut Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas sastāvā kā
komisijas locekli I.Suipi, Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada būvvaldes vadītāju;
3. Izdarīt Cēsu novada domes 2013. gada 14. marta lēmumā Nr.108 “Par Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisiju”” grozījumu un izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Izveidot Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
I.SUIPE, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
A.EGLIŅŠ – EGLĪTIS, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
Komisijas locekļi:
G.HJORTENBERGA, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja vietniece;
V.TIRZMALIS, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists;
T.ĻVOVA, Cēsu novada Pašvaldības policijas inspektore par saistošo noteikumu uzraudzību;
M.PAVĀRS, Attīstības un būvniecības pārvalde lielo būvniecības projektu vadītājs
U.DANČAUSKIS, Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors;
Komisijas sekretāre:
D.BERNOVSKA, Cēsu novada Būvvaldes sekretāre “.

Lēmums Nr. 23 Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā
Nr. 41 “Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju”
Ziņo: I.Goba, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītāja
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumu apstiprinātajos komisijas darbību
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komisijas un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu
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novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, A.Melbārdis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Izslēgt no Cēsu pilsētas Zemes komisijas sastāva J.Zlaugotni un Z.Jēkabsoni.
2. Iekļaut Cēsu pilsētas Zemes komisijas sastāvā kā komisijas priekšsēdētāju J.ROZENBERGU, locekļus I.SUIPI Cēsu
novada Būvvaldes vadītāju un V.TIRZMALI Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes juristu.
3. Izdarīt Cēsu novada domes 2009. gada 1.jūlija lēmumā Nr.41 “Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju”” grozījumu un izteikt
lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt Cēsu pilsētas Zemes komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
J.ROZENBERGS, Cēsu novada domes priekšsēdētājs;
Komisijas locekļi:
I.SUIPE, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja;
G.Hjortenberga, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja vietniece;
V.TIRZMALIS, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists;
L.VĪGRANTE, Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes zemes ierīcības inženiere;
E.LIPARTE, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja vadītāja;
Komisijas sekretāre:
L.VĪGRANTE, Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes zemes ierīcības inženiere“.

Lēmums Nr. 24 Par grozījumiem Cēsu novada domes 27.12.2018. lēmumā Nr.444
„Par nedzīvojamo telpu Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā”
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Ievērojot Vidzemes plānošanas reģiona 11.01.2019. iesniegumu Nr. 1.7/15 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 11.01.2019 ar
Nr. 6-2-6/4/217), ar kuru Vidzemes plānošanas reģions atsakās no telpas Nr.13 ēkas 3. stāvā nomas, ēkā Bērzaines ielā 5,
Cēsīs, Cēsu novadā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 15.01.2019. atzinumu (prot.Nr.3,) Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, A.Melbārdis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 27.12.2018. lēmumā Nr. 444 „Par nedzīvojamo telpu Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu
novadā, nodošanu nomā” šādus grozījumus:
1.1.Izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā :
„1. Nodot lietošanā par maksu (nomā) Vidzemes plānošanas reģionam, Reģ. Nr. 90002180246, juridiskā adrese: Jāņa
Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Nomnieks, nekustamā īpašuma – administratīvās ēkas
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums: 4201 006 0402 001, daļu – neapdzīvojamās telpas Nr.
2,3,4,5,6,7,10,12 ēkas 2. stāvā un Nr. 11, ēkas 3. stāvā ar kopējo platību 209,7 m2 (saskaņā ar 1. un 2. pielikumu), turpmāk
visas kopā – Telpas, ar mērķi nodrošināt Vidzemes plānošanas reģiona darbību. Noteikt nomas termiņu no 17.01. 2019.
līdz 31.12.2023.”
1.2.Izteikt lēmuma 2. punktu šādā redakcijā:
„2. Atbilstoši apstiprinātai nomas maksai (ieskaitot Telpu uzkopšanu) – 3.05 EUR/m2 mēnesī, bez PVN, noteikt kopējo
nomas maksu par Telpu lietošanu 639.59 EUR (seši simti trīsdesmit deviņi euro, 59 centi) mēnesī, bez PVN.”
1.3. Izteikt lēmuma 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Atbilstoši apstiprinātajai maksai par Iznomātāja nodrošinātajiem komunālajiem pakalpojumiem Telpās (centrālapkure,
elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, interneta pieslēgums) - 2,70
EUR/m2 mēnesī, bez PVN, noteikt kopējo maksu 566.19 EUR (pieci simti sešdesmit seši euro, 19 centi) mēnesī, bez PVN.”
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2.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.
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