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Lēmums Nr. 307 Par nolikuma „Cēsu novada Kultūras projektu konkursa
nolikums” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 18.02.2010. sēdes lēmumu Nr.79) 2.1.11.punktu un nolikuma
grozījumiem (apstiprināts ar Cēsu novada domes 01.11.2012. sēdes lēmumu Nr. 499), lai veicinātu Cēsu novada iedzīvotāju
iesaistīšanos kultūrvides veidošanā Cēsu novadā saskaņā ar kultūrpolitikas aktualitātēm, un Cēsu novada integrētās
attīstības programmas 2013.-2019.gadam rīcības plāna 4.3. rīcības virziena “Nodrošināt daudzveidīgus, kvalitatīvus
kultūras pasākumus un aktivitātes reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī” 4.3.3. uzdevumu “Atbalstīt dažādu
iedzīvotāju grupu, sabiedrisko organizāciju iesaistīšanos kultūras dzīvē un novada notikumos”, kā arī ņemot vērā Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.10.2019. atzinumu (prot. Nr.11) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 10.10.2019. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumu Nr. 39 “Par nolikuma „Cēsu novada Kultūras
projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu.
2. Apstiprināt nolikumu „Cēsu novada kultūras projektu konkursa nolikums” saskaņā ar pielikumu.
3. Uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī
lēmuma izpildi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Nolikums

Lēmums Nr. 308 Par dalību projektā „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana
Gaujas Nacionālā parka teritorijā” 2020.gadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas citu starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Tūrisma likuma 8.pantu, kas nosaka pašvaldības kompetenci tūrisma
jomā, 2012.gada 7.februārī Cēsu, Siguldas, Amatas, Līgatnes, Pārgaujas pašvaldību, Valmieras pilsētas un Dabas
aizsardzības pārvaldes parakstīto vienošanos par ilgtermiņa sadarbību tūrisma nozarē un Gaujas nacionālā parka
teritorijas kā tūrisma galamērķa attīstību un Gaujas nacionālā parka tūrisma biedrības 26.08.2019. vēstuli
Nr.11/26.08.2019. (saņemta pašvaldībā 12.09.2019. un reģistrēta ar Nr.6-2-6/11/4289) par projekta „Starptautiskās
konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” īstenošanu 2019.gadā, ievērojot Cēsu novada domes
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 03.10.2019. atzinumu (prot. Nr.7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
10.10.2019. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1. Atbalstīt Cēsu novada pašvaldības dalību projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā
parka teritorijā” īstenošanā 2020.gadā.
2. Atbalstīt Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrību kā vadošo partneri projektā "Starptautiskās konkurētspējas
veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā" 2020.gadā, kuru plānots īstenot piesaistot Eiropas Reģionālā
attīstības fonda līdzfinansējumu saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumiem Nr. 678
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas
pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta opciju” 3.2.1.2. Pasākuma “Starptautiskās
konkurētspējas veicināšana”.
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3. Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei paredzēt finansējumu projekta izdevumu segšanai 2020.gadā EUR
4800.00EUR (četri tūkstoši astoņi simti eiro 00 centi).
4. Projekta aktivitāšu īstenošanu un projekta administrēšanu uzticēt pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs”.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 309 Par izglītības iestāžu vadītāju darba izpildes vērtēšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai nodrošinātu Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumu Nr. 831 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības
likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju
profesionālās darbības novērtēšanas kārtība’’” 41.punkta prasības, kas nosaka, ka izglītības iestādes dibinātājs iestādes
vadītāju vērtē ne retāk kā reizi divos gados. Novērtēšanas mērķis ir sekmēt izglītības iestādes definētās misijas un
izvirzīto mērķu sasniegšanu, uzlabojot bērnu un jauniešu mācīšanos un izaugsmi, nodrošinot līderības attīstību caur
proaktīvu vadītāja snieguma novērtēšanu un profesionālo izaugsmi, veicinot vadītāja pašizaugsmi, līderību, efektivitāti un
vispārējo sniegumu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta pirmās daļas
14. punktu un 16. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 26. punktu un ņemot vērā Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.10.2019. atzinumu
(prot.Nr.11) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.10.2019. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, R.Sproģis,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 29.03.2018. lēmumu Nr.82
“Par izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanu”.
2.
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju
personiskā ieguldījuma novērtēšanas rubriku (turpmāk – kritēriji) saskaņā ar pielikumu.
3.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs ar rīkojumu apstiprina katra
standarta snieguma vērtēšanas indikatorus.
4.
Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju
personiskā ieguldījuma un darba izpildes novērtēšana notiek katru gadu.
5.
Uzdot Izglītības pārvaldei (vadītāja L.Kokina) nodrošināt Cēsu novada
pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju personiskā ieguldījuma un darba izpildes novērtēšanu, ņemot vērā apstiprinātos
kritērijus, saskaņā ar 1.pielikumu un snieguma indikatorus, un sniegt atzinumu Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju
un izpilddirektora vērtēšanas komisijai.
6.
Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju naudas balvas apmēru, ņemot vērā lēmuma 7.punktu un Cēsu novada
pašvaldības iestāžu vadītāju un izpilddirektora vērtēšanas komisijas lēmumu.
7.
Noteikt, ka:
7.1. izglītības iestāžu vadītāju naudas balvas apmērs % ir vienāds ar personiskā ieguldījuma un darba izpildes snieguma
standarta vērtējumā iegūto punktu kopsummu, un nepārsniedz 75% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas, izmantojot
ietaupītos līdzekļus no valsts budžeta mērķdotācijas un iestādes budžeta darba samaksas algu fonda.
7.2. naudas balva netiek izmaksāta, ja snieguma standarta vērtējuma līmenis iegūtos punktos ir “daļēji efektīvs” vai
“neefektīvs”.
8.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
pielikums
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Lēmums Nr. 310 Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2019.gada budžetā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai nodrošinātu 01.04.2014. LR Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas
bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” prasību īstenošanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Cēsu novada domes 07.02.2019. lēmumu “Par Cēsu
novada domes 2019.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr. 3 „Par Cēsu novada pašvaldības 2019. gada budžeta ”
apstiprināšanu (prot. Nr. 2, 58.p.) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.10.2019. atzinumu (prot. Nr.14),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1.
Izdarīt Cēsu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta struktūrvienības 11/031 budžetā Izglītība šādus
grozījumus:
1.1.
samazināt budžeta līniju 11/031/26-2 “Vasaras nometnes” par 237 EUR;
1.2.
palielināt budžeta līniju 11/031/27-1 “Lekcijas bērnu tiesību aizsardzībā ” par
237 EUR.
2. Finanšu pārvaldei 1.punktā minēto iekļaut 2019.gada budžeta grozījumos.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 311 Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības
biedrība” organizēt licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medības
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 2019.gada 4.oktobrī saņēma biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības
biedrība”, reģ. Nr.50008235771 (turpmāk – biedrība), iesniegumu ar lūgumu sniegt pilnvarojumu organizēt licencētās
makšķerēšanas organizēšanai Gaujas posmā Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
Ņemot vērā, ka Cēsu novada pašvaldība ir biedrības biedrs, biedrība kā licencētās makšķerēšanas organizētājs ir
izstrādājusi nolikuma projektu par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā (turpmāk – nolikums),
pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu un 2015.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.799
“Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 10.punktu nolikumu organizētājs (biedrība)
saskaņo ar Zemkopības ministriju, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”, Valsts vides dienestu, Dabas
aizsardzības pārvaldi, attiecīgo pašvaldību un 11.punktu, ja organizētājs ir pašvaldības vai ūdeņu īpašnieka pilnvarota
persona, tā uzrāda pašvaldības vai ūdeņu īpašnieka izdotu pilnvarojumu organizēt licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai
zemūdens medības.
Saskaņā ar biedrības statūtu 2.2.4.2.apakšpunktu biedrība veic licencētās makšķerēšanas noteikumu izstrādi, ieviešanu un
kontroli Gaujas baseina upēs, lai sekmētu makšķerēšanas, kā tūrisma industrija attīstību.
Ņemot vērā minētos tiesiskos apsvērumus un pamatojoties uz 2015.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumu
Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 10. un 11.punktu, Biedrības statūtu 2.2.4.2. un
5.2.3.apakšpunktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.10.2019. (prot.Nr. 14) atzinumu, Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
Pilnvarot biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, reģ. Nr.50008235771, Spriņģu iela – 4, Līgatne, Līgatnes
novads, LV 4110, organizēt licencēto makšķerēšanu Gaujas vai Braslas upes posmā Cēsu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
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Lēmums Nr. 312 Par Vaives pagasta pārvaldes reglamenta apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, 691. un 692. pantu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un 73.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 10.10.2019. atzinumu (prot. Nr. 14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas nav, nolemj:
1.
Apstiprināt Vaives pagasta pārvaldes reglamentu saskaņā ar pielikumu.
2.
Uzdot Vaives pagasta pārvaldes vadītājam nodrošināt pārvaldes darbību atbilstoši apstiprinātajam
reglamentam.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
Pielikums
REGLAMENTS
Cēsīs
2019.gada
17.oktobrī
Nr. 32
CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
VAIVES PAGASTA PĀRVALDES
REGLAMENTS
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 69.2 panta otrās daļas 1. apakšpunktu
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvalde, turpmāk – Pārvalde, ir iestādes “Cēsu novada
pašvaldība” struktūrvienība, kas darbojas ar mērķi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību
Vaives pagastā, Cēsu novadā.
2.
Pārvalde atrodas Nākotnes ielā 6-14, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu nov., LV-4136.
3.
Pārvaldes darbības tiesiskumu nodrošina un darbu Pārvaldē organizē Pārvaldes vadītājs, kas ir pakļauts
Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam. Pārvaldes vadītāja kompetenci un pilnvaras nosaka normatīvie akti,
domes lēmumi un amata apraksts.
4.
Pārvalde rīkojas ar Cēsu novada domes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem atbilstoši pašvaldības budžetā
apstiprinātajai budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmei (finansējumam).
5.
Pārvaldes darba un apmeklētāju pieņemšanas laiku nosaka ar Cēsu novada pašvaldības administrācijas
vadītāja rīkojumu.
6.
Pārvalde savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Cēsu novada pašvaldības
nolikumu, Cēsu novada domes lēmumus, Cēsu novada domes priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora un
Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja rīkojumus un norādījumus, šo reglamentu.
7.
Pārvaldes darbinieku prettiesiskos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Cēsu novada pašvaldības
nolikumā noteiktajā kārtībā.
8.
Pārvalde regulāri ziņo Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam par Pārvaldei uzdoto uzdevumu
izpildi, kā arī pēc Cēsu novada domes vai Cēsu novada domes priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus
par pieprasītajiem jautājumiem.
II VAIVES PAGASTA PĀRVALDES FUNKCIJAS, UZDEVUMI UN KOMPETENCE
9.
Papildus likumā „Par pašvaldībām” 69.¹panta otrajai daļā Pārvaldei uzdotajām funkcijām, Pārvaldei ir šādi
uzdevumi:
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9.1. koordinēt jautājumus, kas saistīti ar Vaives pagasta Cēsu novadā publiskajā lietošanā esošo ūdeņu izmantošanu;
9.2.pārvaldes kompetences ietvaros sniegt atbalstu pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” kultūras
pakalpojumu pieejamībai Vaives pagastā, Cēsu novadā;
9.3.gādājot aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību, sniegt
atbalstu Cēsu novada Bāriņtiesai darbības nodrošināšanai Vaives pagastā, Cēsu novadā;
9.4.sekmējot saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, sniegt informatīvu atbalstu iedzīvotājiem un
uzņēmējiem lauku attīstības jautājumos;
9.5.Cēsu novada domes vai Cēsu novada domes priekšsēdētāja noteiktajās jomās izsniegt atļaujas un licences
komercdarbībai;
9.6.savākt un sniegt valsts statistikai u.c. institūcijām nepieciešamās ziņas, pārskatus par notiekošo Vaives pagasta Cēsu
novada teritorijā un Pārvaldes darbību;
9.7.veikt nepieciešamos pasākumus un sniegt atbalstu vēlēšanu, referendumu un parakstu vākšanu norisei;
9.8.piedalīties un sniegt nepieciešamo atbalstu civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;
9.9.organizēt Cēsu novada skolēnu pārvadājumus uz izglītības iestādēm Cēsu novadā;
9.10.
savas kompetences ietvaros un piešķirto finanšu līdzekļu un citu resursu ietvaros
realizēt brīvprātīgās iniciatīvas.
10. Izpildot likumā „Par pašvaldībām” 69.¹panta otrajai daļā Pārvaldei uzdotajās funkcijas (izziņu izsniegšana,
informācijas sniegšana un pieejamības nodrošināšana, maksājumu pieņemšana, sociālo pabalstu izmaksas nodrošināšana,
iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un atbildes sagatavošanas organizēšana, civilstāvokļa aktu
reģistrēšanas nodrošināšana), Pārvaldei ir šādi uzdevumi:
10.1. nodrošinot iedzīvotājiem sociālo palīdzību, sniegt atbalstu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais
dienests” sociālo pakalpojumu pieejamībai Vaives pagastā, Cēsu novadā;
10.2. nodrošinot iedzīvotājiem iespēju reģistrēt civilstāvokļu aktus, sniegt atbalstu Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas
pakalpojumu pieejamībai Vaives pagastā, Cēsu novadā;
10.3. veikt dzīvesvietas deklarēšanu;
10.4. koordinēt Medību koordinācijas komisijas darbu;
10.5. piedalīties un veicināt invazīvo augu izplatības ierobežošanu Vaives pagastā Cēsu novadā;
10.6. sniegt organizatorisko atbalstu apmeklētāju pieņemšanai pie valsts un pašvaldības speciālistiem;
10.7. piedalīties ar Vaives pagasta, Cēsu novada teritorijas attīstību saistīto dokumentu izstrādē un realizēšanā;
10.8. nodrošināt materiālo vērtību un dokumentu uzkrāšanu un saglabāšanu, fizisko personu datu aizsardzību;
10.9. apkopot un pārstāvēt Pārvaldes un Vaives pagasta, Cēsu novada iedzīvotāju, uzņēmēju intereses.
11. Lai nodrošinātu Pārvaldei uzdoto funkciju izpildi, Pārvaldes darbiniekiem ir tiesības:
11.1. pieprasīt un saņemt no Pašvaldības, tās padotībā esošajām institūcijām un amatpersonām Pārvaldes funkciju un
uzdevumu izpildei nepieciešamās ziņas, statistisko un citu informāciju;
11.2. izstrādāt un iesniegt dokumentu projektus, sniegt atzinumus;
11.3. iesniegt priekšlikumus par Pārvaldes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu, Pārvaldes darba
uzlabošanu un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu.
V NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
12. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 29.03.2018. lēmumu Nr. 91 ‘’Par Vaives pagasta pārvaldes reglamenta
apstiprināšanu”.
13. Reglaments stājas spēkā 2019.gada 1. novembri.

Lēmums Nr. 313 Par Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.apakšpunktu un, ievērojot Cēsu novada pašvaldības
iestāžu vadītāju un izpilddirektora vērtēšanas komisijas 08.10.2019. atzinumu (prot. Nr.1-4-22/2019/2), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1.

Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja amatā no 18.10.2019. iecelt Ati Egliņu-Eglīti.
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2.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 314 Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto pārvaldes uzdevumu
ietvaros sniegto pakalpojumu maksas noteikumu Cēsu novada pašvaldībai
apstiprināšanu
Ziņo: J.Markovs, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs
Ievērojot starp Cēsu novada pašvaldību un SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” 05.03.2019. noslēgto Deleģēšanas līgumu Nr.
252/2019/3-3-17/1 (ar tajos izdarītajiem 02.07.2019. grozījumam “Vienošanās Nr.1”), Cēsu novada domes 28.02.2019.
Lēmumu Nr.83 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības
lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”, Cēsu novada domes 23.05.2019. lēmumu Nr.174
„Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr. 83 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma
nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs””, saskaņā,
ar kuru Cēsu novada pašvaldības nekustamais īpašums Piebalgas ielā 18 (kadastra Nr. 4201 009 0129) un Pūces ielā 2a
(kadastra Nr. 4201 008 0432), Cēsīs, Cēsu novadā, ir nodots pārvaldīšanā SIA „Cēsu Olimpiskais centrs”, un pamatojoties
uz 05.03.2019. Deleģēšanas līguma Nr. 252/2019/3-3-17/1 3.1.1 punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
10.10.2019. (protokola Nr.14) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas nav, nolemj:
1.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 04.07.2019. lēmumu Nr. 210 “Par SIA “Cēsu olimpiskais centrs”
deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrāža Cēsu novada pašvaldībai apstiprināšanu”.
2.
Apstiprināt noteikumus “Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto
pakalpojumu maksu Cēsu novada pašvaldībai””.
3.
Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.novembrī.

Pielikums
NOTEIKUMI
Cēsīs
2019. gada
17.oktobrī
Nr. 34

Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto pakalpojumu maksu
1. SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.44103026682, (turpmāk - Sabiedrība) pakalpojumu
maksa tiek piemērota Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm, sporta biedrībām,
valsts un pašvaldības dibināto iestāžu treniņu procesam un sporta pasākumu organizēšanai.
2. Telpu nomas un pakalpojumu izmaksas ir aprēķinātas atbilstoši pašizmaksai.
3. Noteikt šādu sporta kompleksa, Piebalgas ielā 18, Cēsis, Cēsu nov., pakalpojuma maksu par vienu mērvienību
sporta kompleksa noteiktajā darba laikā kalendārajā mēnesī
Pakalpojuma priekšmets
3.1.
visa sporta zāle mācību
procesa nodrošināšanai
3.2.
sporta zāles 1/3 laukuma
mācību procesa nodrošināšanai
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Mērvienība

Cena (bez PVN) EUR

Cenā iekļauts

h

37,25

2 ģērbtuves

h

12,42

2 ģērbtuves

3.3.
aerobikas zāle mācību
procesa nodrošināšanai
3.4.
trenažieru zāle mācību
procesa nodrošināšanai
3.5.
papildus ģērbtuve
3.6.
zāles iekārtošana ﬂorbola
sacensībām (grīdas ieklāšana un tribīņu
izvietošana)
3.7.
telpas treniņa procesa
organizēšanai un izglītības programmas
nodrošināšanai ar komunālajiem
maksājumiem Cēsu pilsētas Sporta
skolai
3.8.
telpu izglītības programmas
īstenošanai ar komunālajiem
maksājumiem Cēsu Valsts ģimnāzijai

h

16,47

2 ģērbtuves

h

10,24

2 ģērbtuves

h

2,50

1 reize

183,75

m2/mēnesī

6,73

m2/mēnesī

6,73

4. Noteikt šādu sporta nams „Cēsis” Pūces ielā 2a, Cēsis, Cēsu nov., pakalpojumu maksu sporta zāles noteiktajā darba
laikā:
Pakalpojuma priekšmets
4.1.
sporta zāle mācību
procesa nodrošināšanai
4.2.
aerobikas zāle mācību
procesa nodrošināšanai
4.3. telpu izglītības programmas
īstenošanai ar komunālajiem
maksājumiem Draudzīgā
Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai

Mērvienība

Cena (bez PVN) EUR

Cenā iekļauts

h

14,80

ģērbtuves

h

16,80

ģērbtuves

m2/mēnesī

4,12

5. Noteikt šādu sporta zāles Lapsu ielā 17, Cēsis, Cēsu nov., pakalpojumu maksu sporta zāles noteiktajā darba laikā:
Pakalpojuma priekšmets
5.1.
sporta zāle mācību
procesa nodrošināšanai
5.2. telpu treniņa procesa
nodrošināšanai ar komunālajiem
maksājumiem Cēsu pilsētas Sporta
skolai

Mērvienība

Cena (bez PVN) EUR

Cenā iekļauts

h

26,05

ģērbtuves

m2/mēnesī

4,19

6.
Noteikt šādu sporta kompleksa, Piebalgas ielā 18, Cēsis, Cēsu nov., sporta nams „Cēsis”
Pūces ielā 2a, Cēsis, Cēsu nov., un sporta zāles Lapsu ielā 17, Cēsu, Cēsu nov., pakalpojumu maksu sporta kompleksa un
sporta zāļu noteiktajā darba laikā:
Pakalpojuma priekšmets
6.1. sacensību vai pasākumu vietas
iekārtošana (tai skaitā tribīņu izvietošana)
6.2. sacensību vai pasākumu vietas
iekārtošana (tai skaitā tribīņu izvietošana)

7.

Mērvienība (pakalpojuma
periods)
Tehniskais darbinieks 1 h
darba dienās
Tehniskais darbinieks 1 h
svētku dienā

Cena (bez PVN) EUR
7,50
15,00

Noteikt šādu Stadiona L.Paegles ielā 1, Cēsis, Cēsu nov., pakalpojumu maksu noteiktajā darba laikā:

Pakalpojuma priekšmets
7.1.
Stadiona mācību procesa
nodrošināšanai

Mērvienība

Cena (bez PVN) EUR

h

2,87

Lēmums Nr. 315 Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu novadā
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2019./2020. gada apkures sezonā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta pirmo daļu un Cēsu novada domes
08.10.2015. saistošo noteikumu Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” 9. punktu, ievērojot Cēsu novada
domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 03.10.2019. atzinumu (protokols Nr. 10) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 10.10.2019. atzinumu (protokols Nr. 14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (P.Irbins,
I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,
atturas - nav, nolemj:
Apstiprināt īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai
dzīvokļiem ar centralizēto apkuri jeb siltumpiegādi Cēsu novadā 2019./2020. gada apkures sezonā saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
Īres/ apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem normatīvi dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai dzīvokļiem ar
centralizēto apkuri jeb siltumpiegādi Cēsu novadā 2019./2020. gada apkures sezonā
1. Aprēķinot dzīvokļa pabalstu ģimenei (mājsaimniecībai), kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu apkuri
jeb siltumpiegādi, 2019./2020. gada apkures sezonā piemērojami šādi īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par
komunālajiem pakalpojumiem normatīvi:
1.1. vienas personas mājsaimniecībai - 109,97 euro mēnesī;
1.2. divu personu mājsaimniecībai – 126,61 euro mēnesī;
1.3. trīs personu mājsaimniecībai – 172,17 euro mēnesī;
1.4. četru personu mājsaimniecībai – 198,22 euro mēnesī;
1.5. piecu un vairāk personu mājsaimniecībai – 212,82 euro mēnesī;
1.6. vienatnē dzīvojošas pensijas vecuma personas vai personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti mājsaimniecībai –114,97 euro
mēnesī.
2. Ja rēķinā par dzīvojamās telpas īres/apsaimniekošanas maksu un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem
maksājumiem attiecīgā mēneša aprēķinātā summa ir zemāka par normatīvu, aprēķinot dzīvokļa pabalstu, rēķinā
norādītajai summai līdz normatīva līmenim pieskaita mēneša maksājumu par faktiski patērēto elektroenerģiju dzīvojamā
telpā atbilstoši valstī noteiktajam atbalsta programmas trūcīgām, maznodrošinātām personām un personām ar 1.grupas
invaliditāti tarifam, bet ne vairāk kā par 50 kWh pirmajai personai, 30 kWh katrai nākamajai personai un 150 kWh mēnesī
5 personu vai lielākai mājsaimniecībai.

Lēmums Nr. 316 Par īres līgumu izbeigšanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā
Dzirnavu iela 45, Cēsis, Cēsu novads
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Uz Cēsu novada pašvaldības vārda Vidzemes rajona tiesas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0016 1297,
lēmuma datums 01.02.2010., reģistrēts nekustamais īpašums Dzirnavu iela 45, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 001
0114, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 001 0114), kopplatība 3.7948 ha (37948
m2), uz zemes gabala atrodas vienpadsmit ēkas – 3 (trīs) pamatēkas un 8 (astoņas) palīgēkas.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.07.2013. sēdes lēmumu Nr.281 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Dzirnavu iela 45, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 001 0114, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
biedrībai „Gaujaslīči”” ar 01.08.2013.daļa no nekustamā īpašuma tika nodota bezatlīdzības lietošanā uz 10 (desmit) gadiem
sabiedriskā labuma organizācijai, biedrībai „Gaujaslīči”, vienotais reģ. Nr.40008207013, juridiskā adrese : Dzirnavu iela 45,
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
Par atlikušo īpašuma daļu, kas sastāv no vienas pamatceltnes un vienas palīgēkas noslēgti trīs
dzīvojamo telpu īres līgumi, taču šo dzīvojamo telpu apsaimniekošana pašvaldībai nav racionāla, jo to remontā
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nepieciešams ieguldīt ievērojamus finanšu līdzekļus.
Veicot pārrunas ar esošajiem īrniekiem, divi ir piekrituši apmainīt šobrīd īrētās pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas
pret platības ziņā mazāku pašvaldībai piederošu īrējamu dzīvojamo telpu. Viens no īrniekiem informēja, ka atsakās no
pašvaldībai piederošās īrējamās dzīvojamas telpas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.10.2019. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, R.Sproģis,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 26.01.2017. lēmumu Nr.21 „Par dzīvojamās telpas Nr.1 un Nr.2
Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņa pagarinājumu”.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 26.01.2017. lēmumu Nr.22 „Par dzīvojamās telpas Nr.3 Dzirnavu
ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņa pagarinājumu”.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 26.01.2017. lēmumu Nr.23 „Par dzīvojamās telpas Nr.4 Dzirnavu
ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņa pagarinājumu”.
4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot Atcēlējs līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 317 Par konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20…” nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību Cēsu novadā, godinot pašaizliedzīgo uzņēmēju darbu un popularizējot to
devumu novadam, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punktu un 61. pantu un ievērojot
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.10.2019. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm
– par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 15.11.2018. lēmumu Nr.392 “Par konkursa “Cēsu novada
uzņēmējs 20…” nolikuma apstiprināšanu”.
2. Apstiprināt konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20…” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Pielikums

NOLIKUMS
Cēsīs
2019. gada
17.oktobrī
Nr.35
Konkursa
„Cēsu novada uzņēmējs 20…”
nolikums
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Izdots saskaņā ar

likuma ‘’Par pašvaldībām’’
61.panta trešo daļu

1.
Mērķis
Veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Cēsu novadā, godinot pašaizliedzīgo uzņēmēju darbu un popularizējot to
devumu novadam.
2.
Organizators
2.1. Konkursu organizē un vada Cēsu novada pašvaldība.
2.2. Konkursa organizēšanai ir izveidota Žūrijas komisija šādā sastāvā:
2.2.1. Žūrijas komisijas priekšsēdētājs – Cēsu novada domes priekšsēdētājs;
2.2.2. Žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos;
2.2.3. Žūrijas komisijas locekļi – Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un
būvniecības pārvaldes vadītājs; Cēsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības attīstības projektu vadītāja; nodibinājuma
“Koprades māja Skola6” vadītāja; Cēsu Uzņēmēju kluba deleģēts pārstāvis.
2.3. Nepieciešamības gadījumā Žūrijas komisija var pieaicināt citus ekspertus ar padomdevēja tiesībām, kas
nodrošina objektīvu lēmuma pieņemšanu un izvirzīto pretendentu novērtēšanu.
3.
Konkursa norise
3.1. Konkursa uzvarētāju godināšana notiek „Cēsu Uzņēmēju forums 2019” laikā.
3.2. Balvas tiek pasniegtas uzņēmumiem, kas iepriekšējā gadā snieguši nozīmīgu atbalstu Cēsu novada attīstībai.
3.3. Katrs žūrijas komisijas loceklis izvirza līdz 5 pretendentiem nominācijām „Cēsu eksportētājs 20…”, „Cēsu inovācija
20…”, „Cēsu izaugsme 20…”, „Cēsu jaunietis - uzņēmējs 20…”, „Cēsu vēstnesis 20…”, „Cēsu pārsteigums 20…”, “Cēsu
radošums 20…”.
3.4. Žūrijas komisija, izvērtējot pretendentus, analizē arī publiski pieejamos datus – uzņēmumu apgrozījumu
rādītājus, nodarbināto skaitu, samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru u.c. informāciju, kas raksturo uzņēmumu
attīstību.
3.5. Žūrijas komisijas sēdes ir slēgtas. Žūrijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse žūrijas
komisijas locekļiem. Žūrijas komisija lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram žūrijas komisijas loceklim ir
viena balss. Ja lemšanā balsu skaits dalās uz pusēm, tad noteicošā balss pieder žūrijas komisijas priekšsēdētājam. Žūrijas
komisijas lēmumi ir atklāti un publiski pieejami. Žūrijas komisija nepieņem administratīvos aktus. Žūrijas komisijas sēdes
protokolē. Žūrijas komisijas protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs. Žūrijas komisijas tehnisko nodrošinājumu
un žūrijas komisijas dokumentācijas glabāšanu nodrošina Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde.
3.6. Žūrijas komisijai ir tiesības savā darbā pieaicināt ekspertus un pirms balsojuma par uzvarētājiem žūrijas komisija
savu iespēju robežās ievāc un pārbauda informāciju par nominācijām izvirzītajiem pretendentiem.
3.7. Pirms balsojuma žūrijas komisijas locekļi diskutē par katru no nominantiem un izvērtē to atbilstību kritērijiem.
3.8. Žūrijas komisija balsojot izvēlas uzvarētājus nominācijās.
3.9.
Žūrijas komisijai ir tiesības kādā no nominācijām nepiešķirt balvu, ja uz to nav izvirzīts neviens
pretendents vai pieteiktie pretendenti neatbilst konkursa prasībām.
4.
Pretendenti dalībai konkursā
4.1. Uzņēmumi, kuru saimnieciskā darbība noris Cēsu novadā vai kuru darbība dod nozīmīgu ieguldījumu Cēsu
novada attīstībai, neatkarīgi no juridiskā statusa, saimnieciskās darbības veikšanas vietas un darbības nozares.
4.2. Individuālie darba veicēji, kuri veic saimniecisko darbību Cēsu novadā.
5.
Konkursa nominācijas
5.1. Cēsu izaugsme 20…
Balvu kategorijā „Cēsu izaugsme 20…” saņem uzņēmums, kurš aizvadītajā gadā ievērojami uzlabojis savu darbību.
Vērtēšanas kritēriji:
5.1.1. Ekonomisko rādītāju uzlabojumi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (apgrozījums).
12. no 16

5.1.2. Uzņēmuma darba vide.
5.2. Cēsu eksportētājs 20…
Balvu kategorijā „Cēsu eksportētājs 20…” saņem uzņēmums, kuram aizvadītajā gadā ievērojami pieaudzis eksporta
apjoms, un kurš ražo produktus ar augstu pievienoto vērtību.
Vērtēšanas kritēriji:
5.2.1. Uzņēmuma eksporta apjoms.
5.2.2. Esošais eksporta tirgus un jaunu eksporta tirgu pieaugums.
5.2.3. Uzņēmuma spēja pārdot produktu ārvalstu tirgos.
5.3. Cēsu vēstnesis 20…
Balvu kategorijā „Cēsu vēstnesis 2019” saņem uzņēmums, kurš aizvadītājā gadā veicinājis Cēsu vārda atpazīstamību
Latvijā un pasaulē.
Vērtēšanas kritēriji:
5.3.1. Cēsu vārda popularizēšana reklāmas kampaņās Latvijā.
5.3.2. Dalība starptautiskās izstādēs, kongresos, forumus, prezentējot Cēsis.
5.4. Cēsu inovācija 20…
„Vidzemes uzņēmējdarbības un inovāciju centra” specbalvu kategorijā „Cēsu inovācija 2019” saņem uzņēmums, kurš ir
radījis jaunu, uz zināšanām balstītu produktu vai ir ieviesis inovatīvus risinājumu darba procesa uzlabošanai. Apbalvot var
arī Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) nozares uzņēmumu par inovatīvu risinājumu radīšanu vai ieviešanu.
Vērtēšanas kritēriji:
5.4.1. Inovatīvā produkta vai darbības laiks tirgū nepārsniedz trīs gadus.
5.4.2. Inovatīvā produkta vai darbības radītā pievienotā vērtība.
5.4.3. Inovatīvā produkta vai darbības pārākums salīdzinājumā ar līdzīgiem tirgū esošiem produktiem vai darbībām.
5.4.4. Novatorisks un sabiedrībai nozīmīgs IT risinājums.
5.5. Cēsu jaunietis - uzņēmējs 20…
Balvu kategorijā „Cēsu jaunietis - uzņēmējs 2019” saņem jaunietis, kurš nodibinājis un sekmīgi vada savu uzņēmumu
Cēsīs.
Vērtēšanas kritēriji:
5.5.1. Jaunietis uzņēmuma reģistrācijas laikā ir vecumā līdz 25 gadiem.
5.5.2. Uzņēmums reģistrēts ne senāk ka pirms 3 (trīs ) gadiem.
5.6. Cēsu pārsteigums 20…
Balvu kategorijā „Cēsu pārsteigums 20…” saņem uzņēmums, kurš aizvadītajā gadā veicis Cēsu novadam nozīmīgu darbu,
taču neiekļaujas nevienā no iepriekš minētajām kategorijām. Piemēram, jaunu tendenču ietekmē balvu var pasniegt arī
zaļi domājošam uzņēmumam, kura radītie produkti vai darbības popularizē aprites ekonomikas un bezatkritumu
principus.
Vērtēšanas kritēriji - Žūrijas komisijai ir tiesības brīvi izvēlēties kritērijus šai nominācijai.
5.7. Cēsu radošums 20…
Balvu kategorijā „Cēsu radošums 20…” saņem uzņēmums, kurš aizvadītajā gadā ir strādājis radošo industriju nozarēs un ir
nodrošinājis uzņēmuma izaugsmi.
Žūrijas komisijai ir tiesības brīvi izvēlēties kritērijus šai nominācijai.
6.
Uzvarētāju apbalvošana
Uzvarētājs katrā no nominācijām saņem piemiņas balvu.
7.
Atzīt par spēka zaudējušu Cēsu novada domes 15.11.2018. nolikumu Nr.42 “Konkursa “Cēsu novada uzņēmējs
20…” nolikums”.

Lēmums Nr. 318 Par aizņēmumu projekta „Cēsu novada pašvaldības grants ceļa
A4 Akmenskrogs- Veismaņi -Vaives pagasta robeža pārbūve” realizācijai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar 11.04.2019.Cēsu novada domes lēmumu Nr.129 “Par dalību ELFLA LAP 2014.-2020. gadam pasākumā
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”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projektu „Cēsu novada pašvaldības grants ceļa A4
Akmenskrogs- Veismaņi -Vaives pagasta robeža pārbūve”, pašvaldība ir lēmusi par piedalīšanos ELFLA finansēto
projektu atklātās atlases konkursā, paredzot projekta realizāciju par kopējo summu 453206,47 euro, t.sk. projekta
attiecināmās izmaksas 422222,22 euro un ELFLA finansējums 380000,00 euro.
Piedaloties projektā, pašvaldība veicinās šāda Cēsu novada pašvaldības Attīstības programmas 2013.-2019. gadam
stratēģiskā mērķa, VP 3 “Dzīves telpas sakārtošana un dabas vides saglabāšana”, rīcības virziena RV Nr. 3.1. “Uzlabot
novada dzīves vides kvalitāti, plānot un veidot pilsētvidi”, uzdevumu U 3.1.3. "Uzlabot teritorijas sasniedzamību, autoceļu,
ielu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru visā novada teritorijā", pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 24.pantu, Likuma par budžetu un
finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma “ Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot
Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
15.1.apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.10.2019. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1. Ņemt Valsts kasē ilgtermiņa aizņēmumu 346 222,00 EUR ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes
fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada projekta ELFLA projekta “„Cēsu novada pašvaldības grants ceļa A4
Akmenskrogs- Veismaņi -Vaives pagasta robeža pārbūve” īstenošanai (līdzfinansējuma un priekšfinansējuma
nodrošināšanai).
2. Aizņēmumu izsniegt 2020. gadā.
3. Kredīta atmaksas periodu noteikt 20 (divdesmit) gadus.
4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2022.gada martā.
5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžeta līdzekļiem.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 319 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu
stacija”-5, Vaives pagasts, Cēsu novads, pārdošanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 26.09.2019. lēmumu Nr. 278 “Par Cēsu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu stacija”-5, Vaives pagasts, Cēsu novads nodošanu atsavināšanai un cenas
apstiprināšanu” (prot. Nr. 14, 2.p.) atsavināšanai nodeva nekustamo īpašumu „Rāmuļu stacija”-5, Vaives pag., Cēsu nov.,
kadastra numurs 4290 900 0220, sastāvošs no vienistabas dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 34.2 m2 un 3540/23070
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām un zemes, turpmāk –Īpašums, pārdodot par brīvu cenu 850.00
EUR (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi), un piedāvāja Īpašuma īrniekam izmantot pirmpirkuma tiesības uz
Nekustamo īpašumu, nosūtot atsavināšanas paziņojumu Nr. 6-2-6/14/4814.
Pašvaldībā saņemts (vārds,uzvārds) apliecinājums (reģistrēts 09.10.2019. ar Nr. 6-2-6/14/4711) ar kuru
iesniedzējs apliecina gatavību izmantot pirmpirkuma tiesības uz viņam piedāvāto īpašumu „Rāmuļu stacija”-5, Vaives
pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0220, sastāvošs no vienistabas dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 34.2 m2 un
3540/23070 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām un zemes, veicot vienreizēju maksājumu.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta
pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta
pirmo daļu un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 20.09.2019.
priekšlikumu (prot. Nr. 20) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.10.2019. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1. Pārdot nekustamo īpašumu „Rāmuļu stacija”-5, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0220,
sastāvošs no vienistabas dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 34.2 m2 un 3540/23070 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
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mājas, palīgēkām un zemes, turpmāk – Īpašums, par Īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 850.00 EUR (astoņi simti piecdesmit
euro un 00 centi).
2. Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu Īpašuma pirkuma līgumu.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 320 Par nekustamā īpašuma Skudru iela 3, Cēsīs, Cēsu novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 15.08.2019. lēmumu Nr. 254 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Skudru iela 3, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.11,
14.p), atsavināšanai, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nodeva nekustamo īpašumu - Skudru iela 3,
Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0560, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201
004 0560, platība 2181 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums.
Uz Nekustamā īpašuma izsoli noteikumos noteiktajā termiņā reģistrējās un tajā piedalījās viens
pretendents – kas Nekustamo īpašumu nosolīja par pēdējo augstāko cenu 9 400.00 EUR (deviņi tūkstoši četri simti euro
un 00 centi). Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 26.09.2019. (protokols Nr.21) apstiprināja izsoles
rezultātus.
Pretendents nosolīto Nekustamo īpašumu vēlas iegādāties uz nomaksu ar nomaksas termiņu 5 (pieci) gadi, un ir
samaksājis pirmo iemaksu (avansu), ieskaitot EUR 10.00 (desmit euro un 00 centi) Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu
novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101, banka: AS SEB banka, bankas
kods: UNLALV2X, konts: LV67 UNLA 0004 0001 4234 4.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 17. punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu un 36. panta pirmo daļu,
Cēsu novada 15.08.2019. lēmumu Nr. 254 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skudru iela 3, Cēsis, Cēsu
novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.11, 14.p), apstiprināto izsoles
noteikumu 7.1.punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 26.09.2019. priekšlikumu (protokols
Nr.21), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Skudru iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0560, kas sastāv no
neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0560, platība 2181 m2, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums,
26.09.2019. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem Nekustamo īpašumu nosolīja pretendents par pēdējo augstāko cenu 9
400.00 EUR (deviņi tūkstoši četri simti euro un 00 centi).
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 321 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr.86
“Par Pašvaldības finansējumu juridiskām un fiziskām personām Cēsu novada
sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa un sporta pasākumu organizēšanai”
Ziņo: I.Krūmiņa, Sporta koordinatore
Ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu “…veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un
sportu”, Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 3. punktu “sekmēt sporta organizāciju, tajā skaitā sporta klubu, veidošanos
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un darbību” un 6. punktu “finansēt licencētas sporta izglītības programmas un sporta pasākumus, ko īsteno to
administratīvajā teritorijā esošie sporta klubi”, ievērojot Cēsu novada domes 05.09.2019. lēmumu Nr.268 pagarināt
lēmuma izpildi līdz 2019.gada 1.novembrim, un Sporta padomes 2019.gada 14.oktobra sēdes ierosinājumu “definēt jaunus
noteikumus fiziskām un juridiskām personām Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa un sporta
pasākumu organizēšanai“ (protok.Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr.86 “Par Pašvaldības finansējumu juridiskām un
fiziskām personām Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa un sporta pasākumu organizēšanai” un
izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Lēmums ir spēkā līdz jauna domes lēmuma pieņemšanai”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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