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Lēmums Nr. 206 Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Piebalgas iela
5-4, Cēsis, Cēsu nov. nenodošanu atsavināšanai

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu., 15.panta pirmās daļas
9.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 77.panta otro un ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo daļu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu,
saskaņā ar Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 27.08.2015. priekšlikumu (prot. Nr.22) un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 10.09.2015. atzinumu (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par
(J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
T.Jaunzemis), pret – nav, atturas 3 (A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), nolemj:
 
1.      Nenodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības dzīvokļa īpašumu Piebalgas iela 5-4, Cēsis, Cēsu novads,
kadastra numurs 4201 900 4642. 
           2.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc
deklarētās dzīvesvietas, papildus adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās
vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
 

Lēmums Nr. 207 Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai Vaives pagastā,
Cēsu novadā

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
            Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē 08.09.2015. reģistrēts XX iesniegums (reģ. Nr.
1-12/290) ar lūgumu piešķirt zemes vienībai Nr.1 nosaukumu „Meža Prāvi”, pamatojoties uz izstrādāto zemes ierīcības
projektu zemes vienībai “Jaunprāvi” (kadastra apzīmējums 4290 008 0033), Vaives pag. Cēsu nov.
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 14. panta otro daļu, Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumu Nr.50 „Vietvārdu informācijas noteikumi” 24.2.,
kā arī 38.2. punktu un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 15.09.2015.
atzinumu (prot. Nr. 33), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass,
M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Apstiprināt nosaukumu “Meža Prāvi”, Vaives pag., Cēsu nov, zemes gabalam Nr.1, atbilstoši izstrādātajam zemes1.
ierīcības projektam zemes vienībai “Jaunprāvi” (kadastra apzīmējums 4290 008 0033), Vaives pag. Cēsu nov. No
zemes gabala tiks izveidots  atsevišķs nekustamais īpašums.   
 Uzdot Vaives pagasta pārvaldei paziņot par pieņemto lēmumu.2.

      3.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 
 

Lēmums Nr. 208 Grozījumi Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 412 „Par
Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju”

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
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Lai uzlabotu  informācijas apriti un veicinātu vienotu izpratni, rīcību saistībā ar attīstības un teritorijas plānošanas
jautājumu risināšanu Cēsu pilsētā, uzklausot un ar lēmuma pieņemšanas tiesībām komisijas darbā iesaistot tās nodaļas
pārstāvi, kuras kompetencē nodota Cēsu pilsētas teritorijas apsaimniekošanas jautājumi, pamatojoties uz likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 15.apakšpunktu, 4.panta otro daļu,
6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā Latvijas Republikas likumos, Ministru kabinetu
noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju
reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu novada domes lēmumus,
nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm
– par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis,
L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 412 „Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju”
 šādus grozījumus:
1.1.       iekļaut komisijas sastāvā J.Belasovu, Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītāju;
1.2.       aizstāt vārdus „D.Bernovska, Cēsu novada Būvvaldes sekretāre” ar vārdiem „A.Alksnīte, Cēsu novada
pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas tehniskā sekretāre”.
2.      Atļaut J.Belasovam (Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklim) savienot
amatu ar citu amatu (Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs, konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu
un sakoptāko teritoriju” komisijas priekšsēdētāja vietnieks, konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas priekšsēdētāja
vietnieks, iepirkumu komisiju loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 
 

Lēmums Nr. 209 Par noteikumu „Cēsu  novada pašvaldības medību tiesību
nomas piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu

Ziņo:  A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas vadītājs
 
Ievērojot Medību likuma 1.panta pirmās daļas 4.punktu (medību platība ir medījamo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgā un
medībām izmantojamā platība), 1.panta pirmās daļas 9. punktu (medību tiesības ir tiesības zemes īpašniekam vai
lietotājam savā zemes gabalā medīt, likumā un medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Medību
tiesības zemes īpašnieks vai lietotājs var izmantot pats vai nodot citai personai), 1.panta pirmās daļas 10.punktu (medību
tiesību lietotājs ir fiziska vai juridiska persona, uz kuras vārda reģistrēts medību iecirknis), 9.pantu (Medību norises
kārtību savā medību iecirknī nosaka medību tiesību lietotājs) un 29. panta otro daļu (Ja medību tiesību īpašnieks medību
tiesības nodod citam medību tiesību lietotājam, pušu pienākumus un tiesības nosaka medību tiesību nodošanas līgumā),
Ministru kabineta 01.08.2014. noteikumu Nr. 421 “Medību noteikumi” 13.-15.punktus.
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta
„a” apakšpunktu un 27.punktu, 41.panta otro punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3. panta otro punktu un 6.1 pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas otro punktu
un 73.panta pirmās daļas 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 03.09.2015.
atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass,
M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt noteikumus „Cēsu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
NOTEIKUMI
Cēsīs
 
17.09.2015.                                                                     
                                Nr.32
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Cēsu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība
 
Noteikumi izdoti saskaņā ar
likuma ‘’Par pašvaldībām’’
41.panta otro punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2.punktu un
73. panta pirmās daļas 4.punktu
 
1.  Noteikumos paredzēta kārtība, kādā fiziskām un juridiskām (mednieku kolektīviem) personām tiek piešķirtas medību
tiesības Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) īpašumā vai lietojumā esošo zemes gabalu medību platībās.
2. Pašvaldības medību tiesības tiek piešķirtas, noslēdzot Pašvaldības medību tiesību nomas līgumu (turpmāk tekstā –
Līgums).
3. Līguma darbības termiņš 5 (pieci) gadi.
4. Minimālā Pašvaldības medību tiesību nomas maksa gadā ir EUR 0.10 par 1ha bez PVN.  Pašvaldības medību tiesību
nomas maksa maksājama avansa veidā par turpmāko gadu mēneša laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
5. Ja normatīvajos aktos tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā
vērtība, nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos.
6. Ja tiek grozīti vai pieņemti tiesību akti, kas nosaka nomas maksas noteikšanas kārtību. Šādas Iznomātāja noteiktās
nomas maksas izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
7. Pašvaldības medību platībās medību tiesību nomas pirmtiesība, ievērojot šādu secību, ir:
7.1. Mednieku kolektīvam, kura medību iecirknis, kas reģistrēts Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas datu bāzē,
neatrodas tālāk par 100 metriem no pašvaldības medību platības;
7.2. Mednieku kolektīvam, kurā vairāk kā 30% mednieku par savu dzīves vietu ir deklarējuši Cēsu novada administratīvo
teritoriju, un kuram ir Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas datu bāzē reģistrēts medību iecirknis Cēsu novada
administratīvajā teritorijā;
7.3. Mednieku kolektīvam un personai, kuram (ai) ir Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas datu bāzē reģistrēts
medību iecirknis Cēsu novada administratīvajā teritorijā;
7.4. Cēsu  novada administratīvajā teritorijā dzīvojošai personai.
8. Pašvaldības medību tiesību nomas pretendentam (turpmāk tekstā – Pretendents), kas ir juridiska persona, jāiesniedz
šādi dokumenti:
8.1. Pieteikums, kurā jānorāda mednieku kolektīva nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, Valsts meža
dienesta izziņa par medību iecirkņa reģistrāciju Cēsu novada teritorijā.
 8.2. Mednieku kolektīva pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, dokumentu, kas apliecina viņa pārstāvības tiesības,
uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
9. Pretendentam, kas ir fiziska persona, jāiesniedz šādi dokumenti:
9.1. Pieteikumu, kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, mednieka apliecības kopiju;
9.2. Ja personu pārstāv pilnvarotā persona, tad jānorāda pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, dokuments,
kas apliecina pilnvarojumu, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
10. Vaives pagasta pārvalde izvērtē un piešķir tiesības nomāt medību tiesības.
11. Līgumu (pielikums Nr.1) slēdz Vaives pagasta pārvalde (turpmāk- Pārvalde). Pārvalde, noslēdzot ar Pretendentu
Līgumu, 15 dienu laikā par to rakstveidā informē Pašvaldības iznomāto zemes gabalu nomniekus.
12.  Atsavinot Pašvaldības medību platību,  Pārvalde par darījumu 15 dienu laikā informē mednieku kolektīvu, ar kuru
par attiecīgo medību platību noslēgts medību tiesību nomas līgums.
13. Pretendentu pieteikšanās kārtība:
13.1. Katru gadu ne vēlāk kā līdz 1. martam Pārvaldē pie informācijas stenda un Pašvaldības mājas lapā tiek norādīta
informācija par Pašvaldības medību platībām, uz kurām kārtējā gadā beidzas medību tiesību nomas līgumi;
13.2. Pārvaldē no 1.marta līdz 15.martam Pretendents iesniedz iesniegumu, norādot medību platību, uz kuru medību
tiesību nomu vēlas pretendēt, pievienojot 8. vai 9.punktā minētos dokumentus;
13.3. Ja iepriekš minētajā termiņā ir pieteicies tikai viens Pretendents, tad ar to tiek noslēgts Līgums;
13.4. Ja augstākminētajā termiņā ir pieteikušies vairāki Pretendenti, Līgumu slēdz ar to personu, kurai saskaņā ar
Noteikumu 7. punktu ir pirmtiesība;
13.5. Ja minētajā termiņā ir pieteikušies vairāki Pretendenti, kuri nav minēti Noteikumu 7.punktā, tad ir rīkojama izsole,
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ievērojot Publiskas personas  finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma  3.panta 2.punktu un 6.1 pantu un
saskaņā ar Medību tiesību izsoles paraugnolikumu (pielikums Nr. 2).
14. Pašvaldības medību tiesību nomas izsoles rīko Vaives pagasta pārvalde, kuras vadītājs ar rīkojumu izveido izsoles
komisiju, kura darbojas saskaņā ar šiem Noteikumiem un medību tiesību nomas izsoles paraugnoteikumiem (pielikums Nr.
2).
15. Līdz Noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgtie Līgumi ir spēkā līdz to termiņa beigām. Līgumi, kuros noteikts
beztermiņa lietojums un/vai nav noteikta nomas maksa, grozāmi, nosakot termiņu un minimālo nomas maksu saskaņā ar
Noteikumu 4.punktu.
 
 
1.Pielikums
17.09.2015. Noteikumiem Nr.32
 „Cēsu novada medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība”
 
Līgums par medību tiesību nomu
 
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese Bērzaines iela 5, Cēsis,
Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Iznomātājs, kuras vārdā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Cēsu novada domes
.08.2015. lēmumu Nr. „Par noteikumu „Cēsu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība”
apstiprināšanu” rīkojas Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes vadītājs , un
            , reģistrācijas Nr. , juridiskā adrese , turpmāk – Nomnieks, kura vārdā saskaņā ar rīkojas , turpmāk katrs
atsevišķi – Līdzējs, abi kopā – Līdzēji,
pamatojoties uz ……………….., slēdz šo līgumu par medību tiesību nomu, turpmāk – Līgums, par tālāk norādīto:
 
1.Līguma priekšmets
 
1.1.Iznomātājs nodod  un Nomnieks pieņem nomā Iznomātājam piederošās medību tiesības nekustamajā īpašumā , kas
sastāv no , kadastra Nr. , ar kopējo platību ha, t.sk., ha meža un ha lauksaimniecībā izmantojamās platības, turpmāk –
Medību platība, medību iecirkņa organizēšanai. Uz līguma darbības laiku Nomnieks iegūst visas tiesības un pienākumus,
kurus medību tiesību lietotājam nosaka spēkā esošie normatīvie akti.
1.2.Nekustamais īpašums ir Iznomātā īpašums saskaņā ar .
 
2.      Nomas maksa un norēķinu kārtība
 
2.1.Nomas maksa par medību tiesību lietošanu ir euro bez PVN, euro PVN, pavisam kopā ar PVN euro par vienu ha gadā,
kas kopā par visu Medību platību ir euro bez PVN, euro PVN, pavisam kopā ar PVN  euro, gadā.
2.2. Nomniekam nomas maksa jāmaksā vienu reizi pusgadā, ne vēlāk kā līdz attiecīgā pusgada pirmā mēneša beigām
saskaņā ar Iznomātāja izrakstīto rēķinu.
2.3.Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru
bez grozījumu izdarīšanas līgumā:
2.3.1.      ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli
apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta
attiecīgajos normatīvajos aktos;
2.3.2.      ja tiek grozīti vai pieņemti tiesību akti, kas nosaka nomas maksas noteikšanas kārtību. Šādas Iznomātāja
noteiktās nomas maksas izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
2.4.Nomas maksa tiek uzskatīta par samaksātu tikai tad, kad tā pilnā apjomā ienākusi Iznomātāja norādītās bankas kontā.
2.5.Par Līgumā noteikto maksājumu kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no pamatparāda summas. 
2.6. Cēsu novada pašvaldības maksājumu dokumenti (rēķini) tiek sagatavoti elektroniski un tie derīgi bez paraksta.
 
3.      Līdzēju tiesības, pienākumi un atbildība
 
3.1.Iznomātāja tiesības un pienākumi:
3.1.1.      Iznomātajam ir tiesības pieprasīt no Nomnieka informāciju par Līgumā paredzēto saistību izpildi;
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3.1.2.      Iznomātājam ir tiesības apturēt medības Medību platībā, ja Nomnieks neievēro Līgumā noteiktās Nomnieka
saistības vai attiecīgos normatīvos aktus.
3.1.3.      Iznomātājs apņemas ļaut Nomniekam brīvi izmantot Medību platību medību iecirkņa organizēšanai un
apsaimniekošanai, ja Nomnieks ievēro normatīvos aktus;
3.1.4.      Iznomātāja pienākums ir Medību platībā nodrošināt un veikt visu nepieciešamos aizsardzības pasākumus
pret iespējamiem medījamo dzīvnieku nodarītiem postījumiem, ciktāl tas nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības
prasībām un par tiem informēt Iznomātāju.
3.2.Nomnieka tiesības un pienākumi:
3.2.1.      Nomniekam ir tiesības organizēt medības Medību platībā atbilstoši normatīvajiem aktiem un iekļaut Medību
platību savā medību iecirknī;
3.2.2.      Pēc nepieciešamības pārvietoties Medību platībā, pa tajā esošajiem ceļiem, stigām un citām infrastruktūras
objektiem, nebojājot tos;
3.2.3.      Nomnieks apņemas izmantot Medību platību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par
medību platību izmantošanu un apsaimniekošanu;
3.2.4.      Nomnieks apņemas saudzīgi izturēties pret Iznomātāja Medību platību, nepieļaut tās piegružošanu ar
sadzīves atkritumiem, ievērot ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu prasības, kā arī netraucēt Iznomātājam vai
Līguma 1.1. punktā minētā nekustamā īpašuma lietotājam realizēt saimniecisko darbību Medību platībā vai tās daļā (ja
tāda tiek veikta);
3.2.5.      Nomnieks apņemas Medību platībā nodrošināt un veikt visu nepieciešamos aizsardzības pasākumus pret
iespējamiem medījamo dzīvnieku nodarītiem postījumiem, ciktāl tas nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības
prasībām un par tiem informēt Iznomātāju;
3.2.6.      Nomnieks apņemas savā darbībā ievērot Iznomātāja rakstiskus norādījumus mežaudžu apsargāšanā no
bebru un pārnadžu postījumiem;
3.2.7.      Nomniekam nav tiesības bez saskaņojuma ar Iznomātāju Medību platībā izbūvēt ar medībām saistītas
ietaises, piemēram, meža dzīvnieku barotavas, torņus un citas ietaises.
3.3.Līdzēji apņemas nekavējoties nodrošināt savstarpēju apmaiņu ar informāciju par konstatētajām medījamo dzīvnieku
nodarītajiem postījumiem.
3.4.Nomnieks ir atbildīgs par normatīvo aktu prasību neievērošanu Nomnieka organizēto medību laikā Medību platībā.
3.5.Nomnieks ir atbildīgs par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un zaudējumiem Medību platībā.
3.6.Līdzēji ir atbildīgi viens otram par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu atlīdzību otram Līdzējam saskaņā ar LR
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nokavējuma naudas, līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no līgumsaistību
izpildes un zaudējumu atlīdzības.
 
 
4.      Līguma termiņš, līguma grozījumi un tā izbeigšana
 
4.1.Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā _ () gadus, t.i., līdz 20.gada .
4.2.Līdzēji vienojas, ka Līgumā izdarāmi grozījumi, ja ir grozīti normatīvie akti, kuri attiecas uz Līguma priekšmetu un
citiem līguma punktiem.
4.3.Visus Līguma grozījumus Līdzēji sastāda rakstiskā formā, apliecinot ar saviem parakstiem.  Līguma grozījumi tiek
pievienoti Līgumam un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4.4.Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos noteikumus.
4.5.Līgumu pirms termiņa var izbeigt Līdzējiem rakstveidā par to vienojoties.
4.6.Iznomātāja ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, bez jebkādas kompensācijas vai zaudējumu, kas saistīti
ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, izmaksas, paziņojot Nomniekam rakstveidā par to 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja
Nomnieks:
4.6.1.      izmanto Medību platību mērķiem, kas nav paredzēts Līgumā un Iznomātājs pēc tam rakstveidā brīdinājis
Nomnieku par to, bet Nomnieks 10 (desmit) dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas nav veicis nepieciešamās darbības
minētā pārkāpuma novēršanai;
4.6.2.      vairāk par 1 (vienu) mēnesi nokavējis šajā Līgumā noteikto maksājumu; 
4.6.3.      pārkāpj normatīvajos aktos noteiktos medību tiesību lietotāja pienākumus, kā arī pārkāpj Līgumā noteiktās
Nomnieka saistības;
4.6.4.      atzīts par maksātnespējīgu vai ir uzsākta tā likvidācija.
4.7.Nomnieks ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot Nomnieku vismaz vienu mēnesi
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iepriekš. Samaksātā nomas maksa netiek atgriezta.
 
5.      Noslēguma noteikumi
 
5.1.Attiecības, kas nav paredzētas šajā Līgumā, tiek regulētas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.2.Ja Līdzēji maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti Līgumā, tie 5 (piecu) darba dienu laikā informē otru Līdzēju.
5.3.Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas
varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta
institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ Līdzējs rakstiski informē otru līdzēju 5 (piecu)
dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāko līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.
5.4.Līdzēju kontaktpersonas:
5.4.1.      No Iznomātāja puses: _, , tel.: , mob. tel.:_, fax: , e-pasts: _;
5.4.2.      No Nomnieka puses: ,_
5.5.Ikviens strīds, kas Līdzējiem varētu rasties saistībā ar šī Līguma izpildi, ja līdzēji nespēj vienoties, jānodod izskatīšanai
tiesā.
5.6.Līgums sastādīts un parakstīts 3 (trijos) eksemplāros, viens atrodas pie Iznomātāja, viens tiek nodots Nomniekam,
viens- iesniegšanai Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecībai. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS
Cēsu novada pašvaldība
reģ. nr. 90000031048
adrese Bērzaines iela 5, Cēsis,
Cēsu novads, LV-4101
AS SEB banka
konta nr. LV51UNLA0004013130835

_
Reģ. Nr.
Adrese_
Banka
Konta Nr.

 

Vaives pagasta pārvaldes vadītājs

 
_
paraksts, vārds, uzvārds

 
 
2.Pielikums
17.09.2015. Noteikumiem Nr.32
 „Cēsu novada medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība”
 
Medību tiesību nomas izsoles paraugnoteikumi
 
1.      vispārīgie noteikumi
 
1.1.Šis nolikums nosaka kārtību, kādā izsludināma un rīkojama izsole par medību tiesību nomas tiesību piešķiršanu.
1.2.Pamatojoties uz Cēsu novada domes .09.2015. sēdes lēmumu Nr. „Par noteikumu „Cēsu novada pašvaldības medību
tiesību nomas piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu” (prot. Nr.) izsoli organizē Vaives pagasta pārvaldes izveidotā Izsoles
komisija (turpmāk – komisija).
1.3.Izsoles objekts ir medību tiesību noma Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajās medību platībās.
1.4.Katrs izsoles objekts tiek izsolīts atsevišķi.
1.5.Izsoles sākuma (nosacītā) cena, bez pievienotās vērtības nodokļa ir 0.10 EUR par vienu hektāru.
1.6.Nodrošinājuma nauda – 10% no izsoles objekta sākuma (nosacītās) cenas.
1.7.Nodrošinājuma nauda jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048,
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts:
LV67UNLA0004000142344.
1.8.Izsole notiek ar augšupejošu soli.
1.9.Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt objektus dabā. Izsoles objektu apskate dabā noteikta 201.gada . :
plkst. _; (kontaktpersona – Vaives pagasta pārvaldes Nekustamo īpašumu pārvaldnieks, tālr. 26104449).
1.10.                     Izsoles solis – EUR 0.05  (nulle euro 5 centi).
1.11.                     Izsoles rezultātus apstiprina Vaives pagasta pārvaldes vadītājs.
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2.      IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
2.1.Izsolē var piedalīties juridiskas un  fiziskas personas, kuras LR spēkā esošo normatīvo aktu kārtībā saņēmušas
mednieku apliecības.
2.2.Lai persona varētu piedalīties izsolē, tai līdz 20. gada . plkst._ Vaives pagasta pārvaldē "Kaķukrogs” Vaives pagastā,
Cēsu novadā, jāreģistrējas un papildus Cēsu novada pašvaldības ..2015. noteikumos Nr. _ ‘’Cēsu novada pašvaldības
medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība’’ minētajiem dokumentiem jāiesniedz šādi dokumenti:
2.2.1.      juridiskām personām:
2.2.1.1.mednieku kolektīva reģistrācijas apliecības kopija;
2.2.1.3. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.
Dokumentu kopijām ir jābūt apliecinātām.
2.2.2.Fiziskai personai:
2.2.2.1.uzrāda personas apliecinošu dokumentu – pasi, identifikācijas karti;
2.2.2.2. mednieka apliecības kopija;
   2.2.2.3. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.
2.3.Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 2.2.punkta un tā apakšpunktu prasības, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku
reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas
adresi, juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 2.2.punkta
apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
2.4.Persona netiek reģistrēta, ja:
2.4.1. nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 2.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
2.4.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
            
3.      IZSOLES PROCESS
3.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem un
kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
3.2. Izsole var notikt arī tad, ja uz  izsoles objektu reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
3.3. Ja noteiktajā laikā uz izsoles objektu ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks,
izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no
šādiem komisijas lēmumiem:
3.3.1.sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
3.3.2.noteikt, ka izsole nenotiek.
3.4.   Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma   nauda
netiek atmaksāta.
3.5.      Ja Komisija pieņem Noteikumu 3.3.1.punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt
izsoles objekta pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākuma (nosacīto) cenu. Dalībnieks, kas
neapstiprina gatavību iegādāties izsoles objektu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
3.6.      Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ
nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
3.7.      Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un
piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 2.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
3.8.      Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
3.9.      Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
3.10.  Izsoles sekretārs pēc pases vai identifikācijas kartes pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un
izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā
dalībnieka reģistrācijas numuram.
3.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus,   apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
3.12.  Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
3.13.  Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
3.14.  Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
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3.15.  Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo izsoles objektu, paziņo sākuma (nosacīto) cenu (bez pievienotās
vērtības nodokļa), kā arī izsoles soli – summu par kādu sākuma (nosacītā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo
solījumu.
3.16.  Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
3.17.  Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
3.18.  Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā izsoles objekta sākuma (nosacīto) cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
3.19.  Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo
solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena
izsoles objekts ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek
ierakstīti protokolā.
3.20.  Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz izsoles objekta tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka
viņš palielina solīto izsoles objekta cenu par noteikto izsoles soli.
3.21.   Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu
ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes
atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
3.22.  Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
protokolā savu pēdējo solīto cenu.
3.23.  Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu
reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
3.24.  Izsoles dalībnieks, kurš izsoles objektu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās
protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā izsoles objekta. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta,
un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs
ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 3.2. un
3.5.punktiem.
3.25.  Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis izsoles objektu, saņem izziņu par izsolē
iegūto objektu. Izziņā norādīta nosolītā objekta cena un samaksas kārtība.
3.26.  Izsoles dalībnieks, kurš nav nosolījis konkrētu objektu, drīkst piedalīties nākamā objekta izsolē, ja viņa iemaksātā
nodrošinājuma nauda ir pietiekama. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši objektu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5
darba dienu laikā.
 
 
4.      Samaksas kārtība
 
4.1.   Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa par nosolīto 1 hektāru EUR , par visu objektu kopā EUR   atrēķinot
iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas, t.i. līdz 20.gada . _ (ieskaitot).
4.2.   Ja nosolītājs līdz 20. gada  . (ieskaitot) nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības   pieņemt lēmumu
par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto objektu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš
nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā nomāt objektu pārsolītajam nomniekam par viņa
nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam nomniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma
saņemšanas dienas paziņot komisijai par objekta nomu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais nomnieks
nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais nomnieks
piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā
gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.3.      Ja pārsolītais nomnieks atsakās nomāt objektu, neveic nomas samaksu un/vai neparaksta nomas līgumu, kā
arī gadījumā, ja neviens nomnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Vaives pagasta
pārvaldes izsoles komisija lemj par atkārtotu izsoli.
 
5.      Nenotikusi izsole
5.1.      Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
5.1.1.      noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
5.1.2.      sākumcena nav pārsolīta;
5.1.3.      noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
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6.      Izsoles rezultātu apstiprināšana un NOMAS līguma slēgšana
6.1.      Izsoles rezultātus apstiprina Vaives pagasta pārvaldes vadītājs pēc samaksas veikšanas brīža un attiecīga
apliecinoša dokumenta saņemšanas.
6.2.      Nomas līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 
7.      Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
7.1.      Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Vaives pagasta pārvaldei par komisijas veiktajām darbībām 5
dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
7.2.      Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie termiņi.
 
 

Lēmums Nr. 210 Par Cēsu novada domes 29.08.2013. lēmuma Nr.328 „Par zemes
gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs,  Cēsu nov., 59/300 domājamo daļu nomu” atzīšanu
par spēku zaudējušu un zemes nomas līguma Nr.551/2013/2-7  izbeigšanu pirms
termiņa

Ziņo:  A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas vadītājs
     
Cēsu novada pašvaldībā 24.08.2015. saņemts (reģ.Nr.7/2603) sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AFI” (turpmāk – SIA
„AFI”), juridiskā adrese Daugavpils iela 1A, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041,valdes locekles XX iesniegums
ar lūgumu izbeigt pirms termiņa zemes nomas līgumu par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļu. Saskaņā ar 24.07.2015.
pirkuma līgumu SIA „AFI” ir pārdevusi nekustamā īpašuma – ēkas Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., 59/300 domājamās
daļas.
       Pamatojoties uz Cēsu novada domes 29.08.2013. lēmumu Nr.328 „Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, Cēsu
nov., 59/300 domājamo daļu nomu” (prot.Nr.15, 9.p.), 30.08.2013. noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu novada
pašvaldību kā Iznomātāju un SIA „AFI” kā Nomnieku par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 59/300 domājamām daļām uz
5 gadiem (līdz 31.08.2018.).
       Izskatot SIA „AFI” iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Civillikuma 1864.pantu, ievērojot Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 4.punktu,   Zemes nomas līguma 6.3.1. punktu, Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības
komitejas 03.09.2015. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs,
G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 29.08.2013. lēmumu Nr.328 „Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs,1.
Cēsu nov., 59/300 domājamo daļu nomu” (prot.Nr.15, 9.p.).
Izbeigt ar 10.08.2015. zemes nomas līgumu Nr.551/2013/2-7, kas 30.08.2013. noslēgts starp Cēsu novada2.
pašvaldību un SIA „AFI”, reģistrācijas numurs 40003608181, juridiskā adrese Daugavpils iela 1A, Ciemupe,
Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041, par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., 59/300 domājamām
daļām.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot3.
Atcēlēja līgumu.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.4.
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Lēmums Nr. 211 Par Cēsu novada domes 17.09.2015.saistošo noteikumu
Nr.11 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā”
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 8.1 daļu, 3.panta 1.6 daļu, 9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 58, 59.punktu,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2015. (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
13 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs,
I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 17.09.2015.saistošos noteikumu Nr.11 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu. 
 
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
17.09.2015. lēmumu Nr.211
 
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
17.09.2015.                                                                     
                                Nr.11
 
 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā”
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta 8.1 daļu, 3.panta 1.6 daļu, 9.panta otro daļu
Pārejas noteikumu 58, 59.punktu
 
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Cēsu novada administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa
likmes:
1.1. būvēm, kurām beidzies būvdarbu veikšanas ilgums;
1.2.būvēm, kurām beigušās būvatļaujas derīguma termiņš un tās nav nodotas ekspluatācijā vai būvatļaujas nav
atjaunotas;
1.3. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (tās daļām), kas ierakstītas
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas;
1.4. nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu
atbilstoši saistošo noteikumu nosacījumiem veic Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļa.
3. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo
mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā,
apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
3.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
3.2. būves kadastrālās vērtības.
4. Būvēm, kuru būvniecībai pirms 2013.gada 1.jūlija ir izsniegta būvatļauja, bet tās derīguma termiņš beidzies līdz
2013.gada 31.decembrim, būves nav nodotas ekspluatācijā un līdz 2014.gada 31.decembrim būvatļaujas nav atjaunotas,
piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības:
4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
4.2. būves kadastrālās vērtības.
5. Būvēm, kuru būvniecībai pirms 2013.gada 1.jūlija ir izsniegta būvatļauja, bet tās derīguma termiņš beidzies pēc
2013.gada 31.decembra un 12 mēnešu laikā pēc būvatļaujas derīguma termiņa beigām būves nav nodotas ekspluatācijā
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vai būvatļaujas nav atjaunotas, ar 13.mēnesi pēc būvatļaujas derīguma termiņa beigām piemēro nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības:
5.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
5.2. būves kadastrālās vērtības.
6. Būves, kurām būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums un kurām
beidzies būvatļauju derīguma termiņš, kontrolē Cēsu novada pašvaldības Būvvalde, kura, pamatojoties uz šo noteikumu
2., 3. un 4.punktu, sniedz informāciju Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas nodokļu inspektoriem nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķināšanai.
7. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju (tās daļu):
7.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību vai uz pilnvarojuma līguma pamata – ar
dzīvojamās mājas pārvaldnieku,
7.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai,
7.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā),
7.4. persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā,
7.5. nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs), kuram daudzdzīvokļu dzīvojama (mājas daļa), nav nodota
valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas tā lietošanā (faktiskā lietošanā).
8. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta piecu gadu laikā no nodokļa
samaksas termiņa iestāšanās brīža.
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
10. Atzīt par spēku zaudējušiem  Cēsu novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošos noteikumus Nr.36 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa piespiedu izpildes termiņa noteikšanu Cēsu novadā” un Cēsu novada domes 2014.gada 18.septembra
saistošos noteikumus Nr.12 „Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo
vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību”.
 
Pielikums
Cēsu novada domes 17.09.2015. saistošo noteikumu Nr.11
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 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā" PASKAIDROJUMA RAKSTS
 
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.6 daļā noteikts, ka būvi, kuras
būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas
ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad
parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3% apmērā, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos,
kuru tā publicē ne vēlāk kā līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim, no lielākās turpmāk
minētās kadastrālās vērtības:
1)      būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
2)      būves kadastrālās vērtības.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 8.1 daļa paredz, ka nekustamā
īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz
kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu)
īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas,
kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas
privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma
reģistrēšanai zemesgrāmatā), ja pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā
publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim, ir noteikusi šādu maksāšanas kārtību.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa paredz pašvaldību domēm
tiesības saistošajos noteikumos noteikt par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu vai piedzīt laikā nenomaksāto nodokli,
nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām”

2. Īss projekta satura izklāsts Ņemot vārā piešķirto pilnvarojumu, kā arī likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
3.1panta otrās daļas 2.punktu, kurā ietverts teritorijas attīstības un teritorijas
sakārtošanas princips, šie saistošie noteikumi paredz paaugstināto nodokļu likmi par
būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu
veikšanas ilgums.
Šie saistošie noteikumi nosaka, ka Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz Cēsu
novada pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī
māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokli maksā attiecīgo daudzdzīvokļu māju ( tās
daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai uz
pilnvarojuma pamata – ar dzīvojamās mājas pārvaldnieku, vai personu, kuras īpašuma
tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai
dzīvokļu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā).
Ņemot vērā piešķirto pilnvarojumu, kā arī likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.1
pirmās daļas 2.punktu, lai ievērotu efektivitātes principu, saskaņā ar kuru pašvaldība
samēro nodokļa administrēšanas izdevumus un efektīvāk veikt  nekustamā īpašuma
nodokļa parādnieku skaitu samazināšanu,  saistošos noteikumos noteikts, ka
maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde veicama 5 gadu laikā no maksāšanas termiņa
iestāšanās brīža.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nosakot, ka nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem un
zemi maksā šo dzīvokļu īrnieki, nomnieki vai tiesiskie valdītāji, Cēsu novada pašvaldības
Finanšu nodaļai ir tiesības piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus
personām, kurām Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” ir noteicis
trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, kā arī piemērot atvieglojumus pēc
17.11.2011. Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.27 „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļa. Izskatīti
Cēsu novada domes sēdē un publicēti Cēsu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājaslapā www.cesis.lv.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas.
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Lēmums Nr. 212 Grozījums Cēsu novada domes 06.08.2015. lēmumā Nr.183 „Par
nedzīvojamo telpu Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu
bezatlīdzības lietošanā”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Lai racionāli un lietderīgi izmantotu pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” valdījumā
nodoto nekustamo īpašumu Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā (Cēsu novada domes lēmums Nr.454 (31.10.2013. sēdes
protokols Nr. 19, 33.p.)), Cēsu novada dome ar 06.08.2015. lēmumu Nr.183 „Par nedzīvojamo telpu Lielā Skolas ielā 6,
Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā” nolēmusi nodot sabiedriskā labuma organizācijai nodibinājumam
„Pasaules latviešu mākslas centrs” (reģistrācijas Nr.40008174687) bezatlīdzības lietošanā uz desmit gadiem
nedzīvojamās telpas Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr. 4201 005 2006 002 un Nr. 4201 005 2006 003).
Ņemot vērā minēto nedzīvojamo telpu faktisko platību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.1 punktu, trešo, trešo prim, ceturto, piekto un sesto daļu, atbilstoši
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2015. atzinumam (prot. Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13
balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis,
L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.    Izdarīt grozījumu Cēsu novada domes 06.08.2015. lēmumā Nr.183 „Par nedzīvojamo telpu Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs,
Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā”, 1.1.apakšpunktā skaitli „444,8” aizstājot ar skaitli „394,6”.
2.    Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 213 Par amata vienībām Cēsu Bērnu un jauniešu centrā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores
28.08.2015. iesniegumu (reģ.31.08.2015. Nr.6/2657), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
03.09.2015. (prot. Nr.9) atzinumam un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2015. (prot. Nr.11) atzinumam, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs,
A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 09.09.2004. lēmumu Nr.28 „Par pirmsskolas izglītības skolotāja
amata vienības izveidi Cēsu bērnu un jauniešu centrā”.
2.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 13.01.2005. lēmumu Nr.14 „Par jaunu amata vienību izveidošanu
Cēsu bērnu un jauniešu centrā”.
3.      Ar 01.09.2015. Cēsu Bērnu un jauniešu centrā izveidot amata vienību „interešu izglītības skolotājs” (profesijas
kods klasifikatorā 2359 06) – 1.67 likmes, nosakot mēnešalgu atbilstoši 28.07.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.
836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
4.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktorei.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 214 Par grozījumiem  Cēsu novada domes 16.07.2015. lēmumā Nr.
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168 „Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23, Cēsis, Cēsu novads”

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 novads” ar 24.08.2015. uzsākta dienesta viesnīcas komplektācija. Uz 2015./2016.mācību gada sākumu
dienesta viesnīcā bija aizpildītas 93% no pieejamām vietām. 03.09.2015. īpašumā  Saules iela 23, Cēsis, Cēsu novads
(turpmāk – īpašums) tika atbrīvota individuālā darba veicējam iznomātās telpas 28,3 m2 platībā, kā rezultātā īpašuma
1.stāvā telpās, kas piegulošas dienesta viesnīcai ir brīvas telpas 73,5 m2 platībā.
Lai lietderīgi izmantotu pašvaldības īpašumā esošās telpas un nodrošinātu pieprasījumu pēc dienesta viesnīcas visā
mācību gada garumā, ir iespējams brīvajās telpās (73,5 m2 ) iekārtot papildus gultas vietas un no caurstaigājamā gaiteņa
uz nodalītu telpu pārvietot veļas noliktavu. Saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2015. atzinumu (prot.
Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis,
U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 16.07.2015. lēmuma Nr. 168 „Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23, Cēsis, Cēsu
novads” 1.punktā  šādu grozījumu:
aizstāt skaitli „578,78” ar skaitli „652,28”  un aizstāt skaitli „927,16” ar skaitli „1000,66”.
2.      Uzdot Izglītības nodaļai organizēt pieņemtā lēmuma izpildi.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 215 Par Cēsu novada domes 17.09.2015.saistošo noteikumu Nr.12
„Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu
novadā”” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 10.09.2015. (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs,
G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 17.09.2015.saistošos noteikumu Nr.12 „Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011.
saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”
saskaņā ar pielikumu. 
 
 
PIELIKUMS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
17.09.2015.                                                                     
                                Nr.12
 
Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta trešo daļu
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1.      Izdarīt Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” šādus grozījumus:
 
1.1.papildināt noteikumus ar 1.41. apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.41. Nodokļu maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji un pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem, pašvaldībā jāiesniedz „Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai”,
kas apstiprināta ar 2014.gada 2.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.740 „De minimis atbalsta uzskaites un
piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”;
1.2. papildināt noteikumus ar 2.26.apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 2.26. Fiziskas vai juridiskas personas par zemes vienību, uz kuras tiek būvēta daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
un/vai mazstāvu dzīvojamās mājas (kā īres nams vai dzīvokļu īpašumi pārdošanai)  - 90 % apmērā no zemes nodokļa
summas. Atvieglojumu piešķir ne ilgāk kā trīs gadus, sākot ar nākamo mēnesi, kad būvatļaujā tiek izdarīta atzīme par
būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Ja būve šajā periodā tiek nodota ekspluatācijā, tiesības uz atvieglojumu
izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi.
Atvieglojumu piešķiršanas pamats zūd, ja būvdarbi pārtraukti vai apturēti ilgāk par 12 kalendārajiem mēnešiem.  ”
1.3. svītrot 3.4.6. apakšpunktu;
1.4. svītrot 3.9.4. apakšpunktu;
1.5. svītrot 3.12.4. apakšpunktu;
1.6. svītrot 3.13.5. apakšpunktu;
1.7. svītrot 3.14.3. apakšpunktu;
1.8. svītrot 3.16.2. apakšpunktu;
1.9. papildināt noteikumus ar 3.17. apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 3.17. Nodokļu maksātājam, lai saņemtu 2.26.apakšpunktā minētos atvieglojumus jāiesniedz iesniegums par nodokļa
atlaides piešķiršanu.”
 
1.10.                       papildināt noteikumus ar 4.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.2.4. nodokļa maksātājam ir pienākums paziņot Cēsu novada pašvaldībai par atvieglojumu piešķiršanas pamata vai
atbilstības atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem zaudēšanu mēneša laikā no minēto apstākļu iestāšanās brīža”.
 
1.11.                       aizstāt 4.3.2.apakšpunktā skaitli „2.25.” ar skaitli „2.26”;
1.12.                       svītrot pielikumu Nr.2.
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes 17.09.2015. saistošo noteikumu Nr.12
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"Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 “Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā"” PASKAIDROJUMA RAKSTS
 
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Ar grozījumiem Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos
noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”( turpmāk - saistošie noteikumi) tiek
papildināts to personu loks, kuriem noteikti atvieglojumi, ar personām,
kuras realizē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju investīciju projektus.
Grozījumi precizē vairākus saistošo noteikumu punktus par  saimnieciskās
darbības veicēja iesniegumam pievienojamo dokumentu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saimnieciskās darbības veicējam, kuri pretendē uz nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumiem, pašvaldībā iesniedzot iesniegumu, jāpievieno ar
2014.gada 2.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.740 "De minimis
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”
apstiprinātā veidlapa par saņemto de minimis atbalstu.
Lai veicinātu cilvēkresursu attīstību pašvaldībā saistošo noteikumu
grozījumos ir iekļauts 2.26.apakšpunkts, ka dzīvojamā fonda attīstītājiem
par zemes vienību, uz kuras tiek būvēta daudzstāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamā māja vai mazstāvu dzīvojamās mājas (kā īres nams vai dzīvokļu
īpašumi pārdošanai)  piemēro atlaidi 90 % apmērā no zemes nodokļa
summas.
Saistošo noteikumu grozījumos ir iekļauts 4.2.4. apakšpunkts, kas nosaka,
ka personai ir pienākums paziņot par atvieglojuma piešķiršanas  pamata
vai atbilstības atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem zaudēšanu mēneša
laikā no minēto apstākļu iestāšanās brīža.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu 2.26.apakšpunkts samazina pašvaldības budžeta
ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN). Izmaiņas
attiecībā uz pašvaldības budžetu nav iespējams konkrēti paredzēt, jo tas
atkarīgs no dzīvojamā fonda attīstītāju aktivitātes.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sabiedrību
un uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu 2.26.apakšpunkts paredz uzņēmējdarbības veicinošus
pasākumus, piešķirot NĪN atlaides dzīvojamā fonda attīstītājiem par zemes
vienību, uz kuras tiek būvēta daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja vai
mazstāvu dzīvojamās mājas (kā īres nams vai dzīvokļu īpašumi
pārdošanai).

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Cēsu novada pašvaldības Finanšu
nodaļa. Grozījumi izskatīti Cēsu novada domes sēdē un publicēti Cēsu
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības
mājaslapā www.cesis.lv.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.

 

 

Lēmums Nr. 216 Par Cēsu novada domes 17.09.2015.saistošo noteikumu Nr.13
„Grozījumi Cēsu novada 29.01.2015.saistošajos noteikumos Nr.2 „ Par Cēsu
novada pašvaldības 2015.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 10.09.2015. atzinumu (protokols Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
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(J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 17.09.2015.saistošos noteikumus Nr.13 „ Grozījumi Cēsu novada 29.01.2015.saistošajos
noteikumos Nr.2 “Par Cēsu novada pašvaldības 2015.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums SAISTOŠIE NOTEIKUMI Cēsīs
 
17.09.2015.                                                                     
                                Nr.13
  „Grozījumi Cēsu novada 29.01.2015.saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Cēsu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”  
Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “  
 
            Izdarīt Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2 „ Par Cēsu novada pašvaldības  2015.gada
budžetu” šādus grozījumus:
            1. Izteikt 1.,2.,3.,4. un 5.,punktu šādā redakcijā:
 
„1.    Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam ieņēmumos 23 121 431 euro
       apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 
2.     Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam izdevumos 23 160 017 euro 
apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 
3.   Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam  ieņēmumos 537 407 un
       izdevumos 843 284 euro  apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.
 
4.    Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.3.
 
5.    Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumiem.”
 
Budžets
Saistības
 

Lēmums Nr. 217 Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu Valsts ģimnāzijas
salidojumā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu un Cēsu Valsts ģimnāzijas
direktores G.Bērziņas 31.08.2015 iesniegumu Nr.1-12/102, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2015.
atzinumu (protokols Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass,
M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.                  Apstiprināt dalības maksu Cēsu Valsts ģimnāzijas salidojumā 24.10.2015. vienam
dalībniekam  5,00 EUR (pieci euro), t.sk. PVN.
2.                  Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei.
 

Lēmums Nr. 218 Par reglamenta „Grozījumi Cēsu novada Pašvaldības policijas

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2015/budzets.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2015/saistibas.pdf
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reglamentā”  apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktā noteikto pašvaldības funkciju  (piedalīties
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību) , likumā „Par policiju”  2.1 , 4., 19.pantā noteikto
pašvaldības policijas darbības regulējumu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas
2.apakšpunktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2015. atzinumu (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs,
I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Apstiprināt reglamentu „Grozījumi Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamentā” saskaņā ar
pielikumu.
2.             Uzdot Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšniekam organizēt lēmuma izpildi.
3.             Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
APSTIPRINĀTS
ar Cēsu novada domes  17.09.2015. lēmumu Nr. 218 „Grozījumi Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamentā”
 
REGLAMENTS
Cēsīs
17.09.2015.                                                                     
                                              Nr.33
 
Grozījumi Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamentā
 
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.apakšpunktu 
 
 
Izdarīt ar Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmumu Nr. 801 apstiprinātajā Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamentā,
turpmāk – Reglamentā, šādu grozījumu:
Izteikt Reglamenta 1.3.punktu šādā redakcijā:
„ 1.3. Pašvaldības policijas darbinieks ir persona, kura ieņem amatu Cēsu novada Pašvaldības policijā un, pildot vai
piedaloties likumā “Par policiju” u.c. pašvaldības policijas kompetencē esošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo
aktu ievērošanas uzraudzībā, nodrošina sabiedriskās kārtības ievērošanu Cēsu novadā. Profesionālo spēju novērtēšanai
un profesionālās tālākizglītošanas vajadzību noskaidrošanai Pašvaldības policijas darbinieki regulāri piedalās apmācībās
un atestācijā, atbilstoši Domes priekšsēdētāja apstiprinātajiem apmācību un atestācijas noteikumiem.”
 
 

Lēmums Nr. 219 Par grozījumiem nedzīvojamo telpu Nākotnes ielā 10-22,
Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nomas līgumā

 Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
       Cēsu novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Nākotnes ielā 10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu
novadā, kopš 19.10.2010. ir nodotas nomā Inesei Gāršai (telpu nomas līgums Nr. 2-7-458/2010) un šeit darbojas  ārsta
prakse pediatrijā (kods 4202-00064).
Vaives pagasta pārvaldē 02.09.2015. saņemts Ineses Gāršas, iesniegums  (reģ. Nr. 1-5.1/282) par telpu nomas līguma
pagarināšanu, kas nepieciešams bērnu ārsta prakses tālākai turpināšanai. Iesniegumā Inese Gārša lūdz telpu nomas
maksu savstarpēji dzēst ar logu, balkona durvju nomaiņu un to faktiskajiem ieguldījumiem.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 6. punktu, 14. panta  otrās daļas 3. punktu, Ministru kabineta
08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
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noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3. punktu, Cēsu novada domes 30.09.2010. lēmumu Nr.
573 “Par nedzīvojamo telpu Nākotnes ielā 10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu nomā ārsta prakses
veidošanai”, un ņemot vērā pediatres Ineses Gāršas 02.09.2015. iesniegumu (reģ. Nr. 1-5.1/282) un ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 10.09.2015. atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Pagarināt Inesei Gāršai (ar kopējo platību 31.2 m2 )  ārsta prakses darbības nodrošināšanai  nedzīvojamās telpas
Nākotnes ielā 10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā , nomas līgumu, veicot grozījumus un izsakot šādā redakcijā:
1.1.līguma 3.1. punktu “Līgums stājas spēkā 2010. gada 19. oktobrī un tiek noslēgts uz laiku līdz 2020. gada 30.
septembrim”;
1.2. līguma 4.1.punktu “Puses vienojas, ka nomas maksa par līguma 1.1. punktā minētajām telpām tiek noteikta EUR 17.35
(septiņpadsmit eiro 35 centi) un PVN 21% EUR 3.65 (trīs euro 65 centi), kas pavisam kopā ir EUR 21.00 (divdesmit viens
eiro 00 centi) mēnesī” saskaņā ar nomas maksas aprēķinu (pielikums Nr. 1);
1.3. līguma 4.3. punktu “Nomnieks papildus nomas maksai maksā Nākotnes 10 daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājam par
patērēto ūdeni, kanalizāciju, nama apsaimniekošanu”;
1.4. līguma 4.4. punktu “Nomas maksa tiek savstarpēji dzēsta ar siltumsūkņa un tā faktiskajiem ieguldījumiem, saskaņā ar
ieguldījumu un nomas maksu savstarpējās dzēšanas grafiku   (pielikums Nr.2).
2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei sagatavot telpu nomas līguma grozījumus.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodot Cēsu novada pašvaldības revidentei.
 
 
Pielikums Nr.1
Nomas maksas aprēķins nedzīvojamām telpām Nākotnes ielā 10-22, Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumi Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līgumu tipveida nosacījumiem”

N.p.k. Izmaksas Apzīmējums Vērtība, EUR
 Tiešāsizmaksas  252.00
1. NĪ uzturēšanas plānotās izmaksas

(apsaimniekošana, apkope,materiālu
izmaksas)

A 0

1.1. Malka A 0
1.2. Elektrība A 0
1.3. Uzturēšanas materiāli A 0
1.4. Uzturēšanas pakalpojumi A 0
2. NĪ apkopēju un kurinātāju plānotā atlīdzība Baps 0
2.1. Apkopējs  -12 mēnešigadā,1.5 slodzes Baps 0
2.2. Kurinātājs – 12 mēneši gadā , 0.5 slodzes Baps 0
3. Pamatlīdzekļu plānotās uzturēšanas

izmaksas, t.sk. nolietojuma summa gadā
P 208.20

3.1. Nolietojums gadā dzīv. Nākotnes 10-22 P 37.44
3.2. Nolietojums gadā siltumsūknis P 170.76
4. Izdevumi plānotajiem remontiem, kas

nepieciešami NĪ uzturēšanai
N 0

4.1. Remontmateriāli N 0
4.20. Kārtējo remontu pakalpojumi N 0
5. Attiecīgā NĪ apdrošināšanas izdevumi Apdr 0
6. Zemes vienības nomas maksa gadā , ja

objekts atrodas uz cita īpašnieka zemes
Zn 0

7. Attiecīgā NĪ  NĪnodoklisgadā Nod 0
8. Citas izmaksaspēc pušuvienošanās (PVN

atmaksa)
C 43.80

 Netiešās izmaksas  0
9. Iznomātāja administrācijas plānotie izdevumi

gadā vispārējās darbības nodrošināšanai
Adm 0
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10. Koeficients, kas raksturo, kādu daļu no
kopējiem administrācijas izdevumiem ir
plānots attiecināt uz NĪ pārvaldīšanu

k 0.0004

10.1. NĪ pārvaldnieka plānotā atlīdzības daļa
kopējā darbinieku atlīdzībā

k 0.0004

11. NĪ kopējā platība Kpl 31,2 m2
 
Tiešāsizmaksas :Tizm= A+Baps+P+N+Apdr+Zn+Nod+C
Tizm=0+0+208.20+0+0+0+43.80= 252.00
Netiešāsizmaksas:      Nizm=Adm x k/Kpl= 0 x 0.0004/2360000=0
NĪ platība, kur atrodas iznomājamais objekts NĪ pl = 31.2 m2
Iznomājamā platība IZNpl = 31.2  m2
Nomas maksa:               NM=(Tizm/NĪpl+Nizm) x IZNpl/mēn =  (252.00/31.2 +0 ) x 31.2/12=  21.00  EUR
Nomas maksa mēnēsī   21.00 EUR, tai skaitā maksa bez PVN 17.35.EUR,   PVN 21% 3.65 EUR.
                                                                            
                                             
 
 Pielikums Nr.2
Nedzīvojamo telpu Nākotnes ielā 10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā ieguldījumu un nomas maksu savstarpējās
dzēšanas grafiks *

N.p.k. Gads, mēneši Ieguldījuma summa
EUR

Nomas maksas
summa EUR

1 2015.gada oktobris, novembris,
decembris

110.84 63.00

2 2016.gads  47.84
 KOPĀ: 110.84 110.84

 
·         Grafiks var tikt precizēts pēc faktiskajiem ieguldījumiem
 

Lēmums Nr. 220 Par Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmuma Nr. 461 „Par
zemes gabala Gaujas ielā 54, Cēsīs sadalīšanu” atcelšanu

Ziņo: L.Madelāne, Attīstības nodaļas vadītāja
 
Cēsu pilsētas dome 27.07.2006. pieņēma lēmumu Nr. 461( prot. Nr. 13, 18 p.) ”Par zemes gabala Gaujas ielā 54, Cēsīs,
sadalīšanu”. Lēmums nav izpildīts un zemes gabals reāli nav sadalīts.
Atbilstoši Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 54 punktam, šāda
zemes sadale bija jāīsteno līdz 2011. gada 23. decembrim.
Saskaņā ar Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 54. punktu
likuma “Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27. punktu,  ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas 08.09.2015. priekšlikumu (prot. Nr.32), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par
(J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – 1 (A.Bimbirulis), nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumu Nr. 461( prot. Nr. 13, 18 p.) ”Par zemes gabala Gaujas
ielā 54, Cēsīs, sadalīšanu”. 
     
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja
adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā 
īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas 
spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas 
spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
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Sagatavoja: R. Klāva,
Lēmuma-orģinālizrakstus sagatavot  un atdot 6 eks. R. Klāvai
 
 

Lēmums Nr. 221 Par projekta “Par Meža ielas grants ielas seguma nomaiņu uz
asfalta segumu” realizāciju

Ziņo: J.Belasovs, Komunālās nodaļas vadītājs
 
     Saskaņā ar 15.05.2014. Cēsu novada domes lēmuma Nr.215 “ Par pašvaldības autoceļu rekonstrukcijas un izbūves
prioritāšu saraksta apstiprināšanu Cēsu pilsētā” pielikuma “Grants ielas” 3.punktu ir izstrādāts tehniskais projekts “Ielas,
t.sk. sakaru kanalizācijas, pārbūve Meža ielā, posmā no Leona Paegles ielas līdz Niedru ielai, Cēsīs, Cēsu novadā ” un 
atbilstoši Publisko iepirkuma likumam notiek iepirkums. Projekta realizācijas summa ir plānota līdz 77 000 euro.
Komunālās nodaļas 2015. gada budžeta ekonomija no ziemas kopšanas darbiem plānota 54 662 euro, kas uz doto brīdi
nodrošināta ar 2015. gada budžeta grozījumiem, un kas atļauj noslēgt būvniecības līgumu par nepilnu summu.
     Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2. punktu, 14.panta otrās daļas 3. punktu, 15.
panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta 2. punktu un,  ievērojot 2015. gada Cēsu novada pašvaldības budžeta grozījumus,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs,
A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.      Uzdot administrācijas vadītājam noslēgt līgumu par “Ielas, t. sk. sakaru kanalizācijas, pārbūve Meža ielā posmā
no Leona Paegles ielas līdz Niedru ielai, Cēsīs, Cēsu novadā” par pilnu projekta realizācijas apjomu atbilstoši iepirkuma
procedūrai.
2.      Finansu nodaļai paredzēt summu līdz 22 000 euro Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžetā konkrētā
mērķa realizācijai. Summa tiks precizēta pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.
3.      Komunālajai nodaļai organizēt noslēgtā līguma izpildi.
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