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Lēmums Nr. 35 Par “Nolikuma par pašvaldības finansējuma piešķiršanu nozīmīgu
izglītības aktivitāšu īstenošanai “ apstiprināšanu

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4 punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 2.punktu, Cēsu novada Izglītības stratēģiju 2015. – 2020.gadam, lai
veicinātu Cēsu novada izglītības iestāžu audzēkņu iesaistīšanos valsts un starptautiska mēroga skatēs un konkursos, kas
veicinātu jauniešu izglītības procesā iegūto zināšanu un prasmju pilnveidi, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta  komitejas 04.02.2016. (prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par
(J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, E.Geruļskis,
A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt “Nolikumu par pašvaldības finansējuma piešķiršanu nozīmīgu izglītības aktivitāšu īstenošanai” saskaņā1.
ar pielikumu.
Uzdot Izglītības nodaļas speciālistiem organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.2.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.3.

 
 
Apstiprināts
ar Cēsu  novada domes
18.02.2016. lēmumu Nr. 35
NOLIKUMS
Cēsīs
18.02.2016.                                                                     
                    Nr.21
 
Par  pašvaldības finansējuma piešķiršanu nozīmīgu izglītības aktivitāšu īstenošanai
  
Izdots saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
                                               
                                     73.panta pirmās daļas 2.punktu
 
I.       Vispārīgie noteikumi
 
1.          Nolikums nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība (turpmāk tekstā – pašvaldība) no pašvaldības
budžeta  piešķir finansējumu nozīmīgu  izglītības  aktivitāšu (turpmāk – pasākums) atbalstam.  
2.         Nolikuma mērķis ir atbalstīt izglītojamiem nozīmīgu izglītības aktivitāšu īstenošanu pašvaldības attīstības
plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu izglītības jomā izpildei.
3.         Šis nolikums neattiecas uz izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem, mācību procesa nodrošināšanu un
materiāli tehniskās bāzes papildināšanu, izņemot īpašus gadījumus, kas saistīti ar izglītības iestādes budžetā neplānotām
aktivitātēm izglītības jomā.
4.         Uz finansējumu nozīmīgu izglītības aktivitāšu īstenošanai var pretendēt fiziskas personas, kuras  izglītību
iegūst Cēsu novada izglītības iestādēs (turpmāk – Pretendents).
5.         Finansējums tiek piešķirts kārtējā gada budžeta ietvaros no šim mērķim plānotiem izdevumiem.
 
II.    Finansējuma pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība
 
6.      Pretendents vai pretendenta likumīgais pārstāvis ne vēlāk kā mēnesi pirms aktivitātes norises laika Cēsu
novada pašvaldībā iesniedz Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejai adresētu iesniegumu , kurā
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norāda
6.1. pretendenta vārdu , uzvārdu, personas kodu, ja pretendents nepilngadīgs, tad arī  pretendenta likumīgā pārstāvja
vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese, banka, kods, konta Nr. uz kuru jāpārskaita finansējums;
6.2. deklarētā adrese;
6.3. adrese korespondences saņemšanai;
6.4. izglītības iestāde, kurā pretendents iegūst izglītību;
6.5. pieprasītā finansējuma apjomu un  izlietošanas mērķi (norādīt pasākuma nosaukumu, norises vietu un laiku);
6.6. pasākuma aprakstu (norādot, cik prestižs pasākums , kārtu skaits, plānotais  dalībnieku skaits, plānotā valstu
pārstāvniecība, dalībnieku atlases noteikumu sarežģītības pakāpe, ja iespējams norādīt plānoto  žūrijas sastāvu
(starptautiska vai nacionāla līmeņa , norādīt e-vides adresi, kurā pieejama informācija par pasākumu u.c.);
6.7. Pretendenta ieguvums no dalības pasākumā.
7.       Iesniegumam par finansējuma piešķiršanu jāpievieno kopējo izdevumu tāme un pasākuma nolikuma kopija.
8.      Ja iesniegtā informācija ir nepilnīga, pašvaldība ir tiesīga pieprasīt Pretendentam papildus informāciju.
9.      Lēmumu par finansējuma piešķiršanu un tā apmēru  pieņem Izglītības kultūras un sporta komitejā (turpmāk –
Komiteja) mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
10.  Finansējuma pieprasītājs tiek rakstiski  informēts  par piešķirtā finansējuma apjomu.
11.  Finansējuma trūkuma dēļ pašvaldība  var neatbalstīt iesniegto iesniegumu.
 
III. Finansējuma piešķiršanas kritēriji
 
12.  Finansējumu  piešķir:
12.1. izglītības pasākumu atbalstam, kuri veicina izglītojamo izglītības procesā iegūto prasmju attīstību,  kuri atbilst
pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem  uzdevumiem;
12.2. līdzdalībai valsts un starptautiskos pasākumos – konkursos, skatēs, izglītības  projektos un olimpiādēs.
13. Komiteja izvērtē:
13.1. pieteikuma atbilstību  administratīvajiem kritērijiem – vai ir iesniegti visi prasītie dokumenti, vai pretendents atbilst
nolikuma 4. un 12.punkta prasībām;
13.2. pasākuma atbilstību starptautiskā rezonanses trim grupām – prestižs pasākums, nozīmīgs pasākums, mazāk
nozīmīgs pasākums, ņemot vērā pasākuma dalībnieku pārstāvniecību, dalībnieku atlases noteikumus, atlases kārtu skaitu.
14. Finansējumu nepiešķir:
14.1. pasākumiem, kuri neatbilst pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem  uzdevumiem;
14.2. pabalstiem, prēmijām, naudas balvām un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām.
15. Finansējuma saņēmējs nodrošina Cēsu novada publicitāti, pasākuma pieteikumā norādot pilnu izglītības iestādes
nosaukumu, kurā izglītojamais iegūst izglītību.
 
III Piešķirtā finansējuma saņemšanas kārtība un kontrole
 
16. Piešķirtais finansējums tiek pārskaitīts, pamatojoties uz pretendenta vai viņa vecāku/aizbildņu iesniegtiem atbilstoši
noformētiem attaisnojuma dokumentiem, 10 darba dienu laikā.
17. Ja tiek konstatēts, ka pretendents piešķirto finansējumu izmantoto neatbilstoši tāmei, tas pretendentam jāatmaksā
pašvaldības budžetā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska uzaicinājuma nosūtīšanas.
 
 
 

Lēmums Nr. 36 Par konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām
2016.gadā” nolikuma apstiprināšanu

Ziņo: M.Malcenieks, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,5. un 10.punktu, lai piesaistot dažādas vasaras skolas
radītu risinājumus vai rīcības plānus Cēsu novadam aktuālu problēmu novēršanai, tiktu radītas Cēsu novadam paliekošas,
ilgtspējīgas vērtības, ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 04.02.2016. atzinumu (prot.



6. no 41

Nr. 1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs,
A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.         Apstiprināt konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām 2016.gadā” konkursa nolikumu saskaņā
ar pielikumu.
2.         Uzdot Attīstības nodaļai organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī konkursa organizēšanu un
lēmuma izpildi.
3.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
18.02.2016. lēmumam Nr.36
Konkursa
“Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām 2016.gadā”
NOLIKUMS
 
I.                   Vispārīgie jautājumi
 
1.                  Konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām 2016.gadā”, turpmāk – Konkurss,
nolikums, nosaka kārtību, kādā Konkursam tiek iesniegti, izvērtēti vasaras skolu projekti, turpmāk – Projekts, un finansiāli
atbalstīta vasaras skolu organizēšana Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
2.                  Vasaras skola šī Konkursa izpratnē ir - vasaras skola, plenērs, radoša darbnīca, seminārs,
kursi u.c.
3.                  Finanšu līdzekļi vasaras skolu organizēšanai Konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā tiek
piešķirti biedrību, nodibinājumu un Latvijā darbojošos augstskolu, turpmāk – Pretendenti, rīkoto vasaras skolu
līdzfinansēšanai. Konkursā nevar piedalīties biedrības un nodibinājumi, kas dibināti ar mērķi atbalstīt Cēsu novada
pašvaldības izglītības iestādes.
4.                  Konkurss ir atklāts un tajā var piedalīties Konkursa nolikuma 3.punktā norādītie Pretendenti.
5.                  Cēsu novada pašvaldības kopējais budžets Projektu īstenošanas līdzfinansēšanai 2016.gadā
ir 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro).
6.                  Konkursa pieejamā budžeta ietvaros tiks atbalstītas viena vai vairākas vasaras skolas.
7.                  Konkursu organizē Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļa.
8.                  Finansējuma piešķiršanas komisijas, turpmāk – Komisija, sastāvu apstiprina Cēsu novada
domes priekšsēdētājs.
9.                  Konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā.
10.              Informācija par konkursu tiek publicēta Cēsu novada pašvaldības interneta vietnē www.cesis.lv un
pašvaldības sociālajos tīklos.
II.                Konkursa mērķis un Projektu vērtēšanas kritēriji  
11.              Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Pretendentu vasaras skolas organizēšanā, radot jaunas
idejas un pieejas konkrētajā sfērā.
12.              Finansiālais atbalsts tiek piešķirts dienas un diennakts vasaras skolu, kuru dalībnieku vecums ir
no 18 gadiem, organizēšanai.
13.              Konkursa aktivitātes var tikt īstenotas tikai Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
14.              Konkursā netiek atbalstītas vasaras skolas, kurās Cēsu novada pašvaldībai pieprasītais
finansējums pārsniedz 20 procentus no kopējā vasaras skolas budžeta.
15.              Konkursā netiek atbalstīti Projekti, kas vērsti uz līdzdalību konkursos un sacensībās, kā arī sporta,
militāra, reliģiska rakstura, brīvā laika pavadīšanas nometnes, kā arī nometnes bērniem un jauniešiem vecumā līdz 18
gadiem.
16.              Konkursa komisija, pieņemot lēmumu atbalstīt pretendenta iesniegto Projektu un piešķirt
finansiālu atbalstu, ievēro šādus pamatkritērijus:
1)      Dalībnieku uzturēšanās ilgums Cēsu novada administratīvajā teritorijā (cilvēkdienu skaits);
2)      Vasaras skolas izmaksu pamatotība;
3)      Vasaras skolas nodrošināšanai piesaistīto resursu dažādība;
4)      Pretendenta, vasaras skolas vadītāja un lektoru kompetence un iepriekšējā pieredze vasaras skolu rīkošanā un

http://www.cesis.lv
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darbā ar mērķa grupu, kas norādīta Projektā;
5)      Projekts ir tehniski kvalitatīvs un atbilst Nolikuma prasībām.
17.              Prioritāri tiek atbalstītas:
1)      Vasaras skolas radošo vai/un kultūras industriju, sociālo zinātņu jomās;
2)      Vasaras skolas, kuru ietvaros tiek pētītas Cēsu novadam aktuālas problēmas, radīti risinājumi vai rīcības plāni
aktuālu problēmu novēršanai, radītas Cēsu novadam paliekošas, ilgtspējīgas vērtības;
3)      Vasaras skolas, kurās plānots piesaistīt starptautiskus dalībniekus, starptautiskus ekspertus vai vieslektorus.
4)      Vasaras skolas, kas tiks īstenotas tūrisma nesezonā laika posmā no 2016.gada 1.septembra līdz 2017.gada
1.aprīlim, tādējādi piesaistot novadam papildus viesus un uzlabojot pilsētas ekonomisko situāciju tūrisma nesezonas laikā.
 
III.             Projektu iesniegšana
 
18.              Projekta iesniegums sastāv no:
1)       pieteikuma veidlapas (1.pielikums);
2)       vasaras skolas kopējā budžeta tāmes (2.pielikums);
3)      informācijas par vasaras skolas vadītāja un iesaistīto lektoru pieredzi, pievienojot CV;
4)      Vasaras skolas norises plānu/pasākumu kalendāru.
19.              Papildu nolikuma 18.punktā minētajiem dokumentiem Pretendentam ir tiesības pievienot arī citus
dokumentus, kas sniedz būtisku informāciju par pašu Pretendentu vai plānoto vasaras skolu.
20.              Projekta pieteikumu paraksta vasaras skolas vadītājs un Pretendenta organizācijas amatpersona.
21.              Pretendentam viena konkursa ietvaros ir tiesības iesniegt ne vairāk kā vienu Projektu.
22.              Projekta iesniegumu var iesniegt sekojošos veidos:
22.1.        personīgi iesniedz pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads,
LV-4101) ne vēlāk kā paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norādītajā beigu termiņā;
22.2.        nosūtot pa pastu uz Cēsu novada pašvaldības adresi Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Par tā
iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.
22.3.        elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā
noteiktajam, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi iac@cesis.lv . Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem
jābūt DOC, DOCX,  XLS, PDF vai JPG formātā.
23.              Projekti, kas nav sagatavoti saskaņā ar šī nolikuma 18., 19. punktu, netiek vērtēti saskaņā ar šo
nolikumu.
24.              Projektu iesniegšanas termiņš ir 20 darba dienas pēc paziņojuma par Konkursa izsludināšanu
publicēšanas vortālā www.cesis.lv;
25.              Konkursa komisija izskata tikai šī nolikuma 24.punktā norādītajā termiņā iesniegtos Projektus.
26.              Pretendentu pieteikumi tiek noraidīti bez tālākās vērtēšanas, ja ir konstatēti to profesionālās
darbības pārkāpumi vai saistību neizpilde ar Cēsu novada pašvaldību noslēgtajos līgumos pēdējo 12 mēnešu laikā, no
Konkursa izsludināšanas dienas.
 
IV.             Projektu finansējums
27.              Maksimālais finansiālais atbalsts vienas vasaras skolas rīkošanai tiek piemērots šādā kārtībā:
27.1.Vasaras skolām, kuru ilgums ir līdz 3 dienām – maksimālā finansējuma atbalsta summa – līdz 1000 EUR (viens
tūkstotis eiro, 0 centi);
27.2.Vasaras skolām, kuru ilgums ir līdz 10 dienām – maksimālā finansējuma atbalsta summa – līdz 2500 EUR (divi
tūkstoši pieci simti eiro, 0 centi);
27.3.Vasaras skolām, kuru ilgums ir 11 un vairāk dienas – maksimālā finansējuma atbalsta summa – līdz 5000 EUR (pieci
tūkstoši eiro, 0 centi);
28.              Pašvaldības finansiālais atbalsts veido ne vairāk kā 20 % no Projekta kopējā budžeta.
29.              Projekta attiecināmās izmaksas:
1)      aprīkojuma noma;
2)      transporta pakalpojumi (t.sk. sabiedriskā transporta biļetes un degviela, kas attiecināma uz konkrētās vasaras
skolas pasākumiem, iesniedzot maršrutu lapas);
3)      vasaras skolas piesaistīto ekspertu un vieslektoru atalgojums;
4)      dalībnieku ēdināšana un uzturēšanās izdevumi;
5)      aktivitātēm un nodarbībām nepieciešamie materiāli un kancelejas preces;

http://www.cesis.lv
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6)      saimniecības preces;
7)      mazvērtīgais inventārs;
8)      vasaras skolas apdrošināšanai un drošības nodrošināšanai;
9)      vasaras skolas informatīvie materiāli, reklāma.
10)  citas vasaras skolas programmas īstenošanai nepieciešamās izmaksas.
30.              Projekta neattiecināmās izmaksas:
1)      Projekta vadītāja, grāmatveža, cita administratīvā personāla atalgojums;
2)      Projekta sagatavošanas izmaksas;
3)      Pamatlīdzekļu iegāde;
4)      prēmijas, dāvinājumi vai citi materiāli-stimulējoši pasākumi;
5)      naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa;
6)      bankas pārskaitījumu komisijas maksa;
7)      izmaksas, kas neatbilst Projekta mērķa sasniegšanai un izmaksas, kas jau tiek finansētas no Cēsu novada
pašvaldības budžeta.
 
V.                Projektu izvērtēšanas kārtība
 
31.              Komisija veic Projektu izvērtēšanu un lēmuma pieņemšanu par atbalstāmajiem projektiem,
Komisijas sēdēs.
32.              Komisija sastāv no Komisijas priekšsēdētāja, Komisijas priekšsēdētāja vietnieka un 4 Komisijas
locekļiem.
33.              Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs, kurš nav Komisijas loceklis. Sēdes protokoli tiek
glabāti Attīstības nodaļā atbilstoši lietvedības prasībām.
34.              Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās ne mazāk kā 2/3 no Komisijas locekļu
skaita. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu iesniegtajiem Projektiem pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsis dalās līdzīgās
daļās, Komisijas priekšsēdētāja balss ir izšķirošā.
35.              Komisija veic izvērtēšanu un pieņem lēmumu 15 darba dienu laikā pēc Projektu iesniegšanas
termiņa beigām.
36.              Ja Komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda no iesniegto Projektu izskatīšanā, viņš par to
informē pārējos Komisijas locekļus, un nepiedalās turpmākā visu iesniegto Projektu  vērtēšanā.
37.              Nepieciešamības gadījumā Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja
tiesības.
38.              Konkursa Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par pilna vai daļēja finansējuma piešķiršanu
Projektam saskaņā ar iesniegto Projekta budžetu, kā arī par atteikumu piešķirt finansējumu, nenorādot pamatojumu.
39.              Daļēja finansējuma piešķiršanas gadījumā Konkursa komisijai ir tiesības pieprasīt atsevišķu
izdevumu pozīciju pārskatīšanu vai samazināšanu.
40.              Komisijas sēdes ir slēgtas un notiek bez Pretendenta klātbūtnes.
41.              Attīstības nodaļa 5 darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes elektroniski informē Pretendentu par
pieņemto lēmumu, kā arī publicē atbalstīto vasaras skolu sarakstu vietnē www.cesis.lv;
42.              Ja piešķirtais finansējums ir mazāks, nekā Projektā pieprasītais, Attīstības nodaļa 5 darba dienu
laikā pēc Komisijas sēdes informē Pretendentu par Komisijas lēmumu. Nākamo 5 darba dienu laikā Pretendents informē
Attīstības nodaļu, vai viņš ir gatavs organizēt vasaras skolu piešķirtā finansējuma apjomā, un saskaņo vasaras skolas
programmu, iesniedzot precizēto vasaras skolas budžetu.
43.              Lai nodrošinātu objektīva lēmuma pieņemšanu, Komisijai ir tiesības no Pretendenta pieprasīt
papildu informāciju par plānoto vasaras skolu un nepieciešamības gadījumā Pretendentu uzaicināt uz Komisijas sēdi, lai
precizētu pieteikuma detaļas.
 
VI.             Projektu finansēšanas kārtība
 
44.  Līgums par vasaras skolu organizēšanu ar Pretendentu tiek noslēgts ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms vasaras skolas
sākuma (3.pielikums).
45.  Avansa maksājums 70% apmērā no kopējās līguma summas tiek pārskaitīts Pretendenta bankas kontā 10 darba
dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
46.  Atlikušais finansējums 30% apmērā no kopējās līguma summas tiek pārskaitīts Pretendenta bankas kontā 10 darba
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dienu laikā pēc piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaites (4.pielikums), vasaras skolas saturiskās atskaites (5.pielikums)
iesniegšanas Attīstības nodaļā, to pārbaudes un apstiprināšanas.
47.  Ja Pretendents līdz 2016.gada 15.novembrim nav iesniedzis piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti, tas nav tiesīgs
saņemt atlikušo finansējumu, kā arī tam ir pienākums līdz 2016.gada 1.decembrim atmaksāt Cēsu novada pašvaldībai tās
veikto avansa maksājumu.
 
VII.          Projekta darbības kontrole
 
48.              Pretendents, kurš saņēmis līdzfinansējumu, piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti un vasaras
skolas saturisko atskaiti iesniedz Attīstības nodaļā 2 mēnešu laikā pēc vasaras skolas beigām.
49.              Ja vasaras skola netiek realizēta objektīvu iemeslu dēļ, Pretendents par to rakstiski informē
Attīstības nodaļu vismaz 10 darba dienas pirms plānotā vasaras skolas sākuma un saskaņo citu vasaras skolas norises
laiku.
50.              Attīstības nodaļai ir tiesības pārbaudīt:
1)       vasaras skolas darbību;
2)       piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību apstiprinātajam budžetam.
51.              Vasaras skolas organizētāji ir atbildīgi par vasaras skolas programmas īstenošanu saskaņā ar
apstiprināto Projektu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
52.              Pretendenta pienākums ir visos reklāmas un informatīvajos materiālos norādīt Cēsu novada
pašvaldības finansiālo atbalstu vasaras skolas organizēšanai.
53.              Ja vasaras skola netiek realizēta noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam Projektam vai
piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek konstatēti finanšu pārkāpumi, Finansējuma
saņēmējs atmaksā Cēsu novada pašvaldības piešķirto finansējumu pilnā apmērā.
 
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Pielikums 4
Pielikums 5
 
 

Lēmums Nr. 37 Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam pirmās
redakcijas nodošanu publiskajai  apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai, un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai

Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
 
            Cēsu novada dome 03.09.2009. ir pieņēmusi lēmumu Nr.196 (protokols Nr.8, 20.p.) „Par Cēsu novada
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” un 26.06.2014. pieņēmusi lēmumu Nr.279 (protokols Nr.8, 9.p.) „Par Cēsu
novada Teritorijas plānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu”, savukārt Vides pārraudzības valsts birojs 30.04.2015. ir
pieņēmis lēmumu Nr.12 “Par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. Pamatojoties uz šiem
lēmumiem ir sagatavota Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam 1.redakcija (turpmāk – Teritorijas
plānojums) un “Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, vides pārskats Cēsu novada teritorijas plānojumam
2016.-2026.gadam” (turpmāk – Vides pārskats).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 82.punktu, Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes
uz vidi stratēģiskais novērtējums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.02.2016.
atzinumu (prot. Nr.5) un Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 04.02.2016. atzinumu (prot. Nr.1),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs,
I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2016/1.pielikums_lem.nr.36.docx
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2016/2.pielikums_lem.nr.36.xlsx
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2016/3.pielikums_lem.nr.36.docx
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2016/4.pielikums_lem.nr.36.xlsx
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2016/5.pielikums_lem.nr.36.docx
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/
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1.      Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Teritorijas plānojuma pirmo redakciju.
2.      Nodot publiskajai apspriešanai dokumentu Vides pārskatu.
3.      Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājam organizēt Teritorijas plānojuma un Vides pārskata publisko
apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par četrām nedēļām, un nodrošināt sabiedrībai iespēju
iepazīties ar Teritorijas plānojuma un Vides pārskata materiāliem izdrukas veidā Cēsu novada pašvaldības telpās, ievietot
paziņojumu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un
ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē, paziņot Teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevumā minētajām institūcijām par
sagatavoto Teritorijas plānojuma pirmo redakciju un nepieciešamību sniegt par to atzinumu.
4.      Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājam pēc Teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas beigām organizēt
sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi un par šo sanāksmi
publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē ne vēlāk kā divas nedēļas pirms
sanāksmes norises datuma.
 

Lēmums Nr. 38 Par Cēsu pilsētas 810 gadu jubilejas pasākumu organizēšanas
darba grupām

Ziņo: J.Markovs, Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu un Cēsu novada kultūras attīstības
programmas 2015.-2019. gadam rīcības virzienu 2.4 “Iedzīvotāju piederības sajūtas novadam un Latvijai veicinošu
kultūras pasākumu rīkošana”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs,
U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass,
A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.              Izveidot Cēsu pilsētas 810 gadu jubilejas pasākumu rīkošanas darba grupu šādā sastāvā:
 
1.1. Cēsu 810 gadu jubilejas pasākumu organizēšanas uzraudzības komiteja (atbildīga par svētku kvalitātes, darbu izpildes
termiņu un budžeta plānu ievērošanu):
1.1.1. uzraudzības komitejas vadītājs - Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs;
              1.1.2. uzraudzības komitejas locekļi:
- Mārtiņš Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
- Jānis Goba, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs;
- Laine Madelāne, Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja;
- Kārlis Pots, Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītājs;
- Juris Markovs, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors;
- Ilona Asare, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktora vietniece.
 
1.2. Cēsu 810 gadu jubilejas pasākumu sagatavošanas tehniskā darba grupa (atbildīga par svētku drošības, kārtības,
komunālās saimniecības, satiksmes un tirdzniecības organizēšanu):
              1.2.1. tehniskās darba grupas vadītājs – Jānis Goba, Cēsu novada pašvaldības administrācijas
vadītājs;
              1.2.2. tehniskās darba grupas locekļi:
              - Juris Markovs, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors;
              - Valdis Sviķis, Cēsu novda pašvaldības policijas priekšnieks,
              - Juris Belasovs, Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs,
-  Aldis Pāže, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu policijas iecirkņa priekšnieks.
 
             
1.3. Cēsu 810 gadu jubilejas pasākumu organizēšanas kultūras, izglītības un sporta programmas darba grupa (atbildīga
par svētku pasākumu programmas izstrādi un realizāciju kopā ar sadarbības partneriem):
              1.1.1. izglītības, kultūras un sporta programmas darba grupas vadītāja – Ilona Asare, p/a “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs” direktora vietniece;
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              1.1.2. kultūras programmas darba grupas locekļi:
- Lolita Kokina, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja
- Laura Bāliņa, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas “Cēsu kultūras centrs” vadītāja;
- Rasa Siliņa, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas sporta koordinatore
- Zane Neimane, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas “Cēsu kultūras centrs” kultūras projektu vadītāja.
 
1.4. Cēsu 810 gadu jubilejas komunikācijas darba grupa (atbildīga par svētku komunikācijas organizēšanu un mārketinga
pasākumiem, sadarbību ar svētku atbalstītājiem, svētku delegāciju uzņemšanu):
              1.1.1. komunikācijas darba grupas vadītājs - Kārlis Pots, Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas
nodaļas vadītājs;
              1.1.2. komunikācijas darba grupas locekļi:
- Ilona Asare, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktora vietniece;
- Andra Magone, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Tūrisma attīstības un informācijas nodaļas vadītāja;
- Anita Ābeltiņa, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pārdošanas speciāliste;
- Aleksandrs Abramovs, Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas komunikācijas speciālists;
- Anita Savoņi-Vaido, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas “Cēsu Kultūras centrs” biroja administratore.
 
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 39 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma -  dzīvokļa
Nr.6 Rīgas ielā 42, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles
noteikumu apstiprināšanu

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Nekustamais īpašums Rīgas iela 42-6, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5159, sastāvošs no vienistabas
dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 31,1 m2 un 311/2226 domājamām daļām no  daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes un zemes,
turpmāk – Nekustamais īpašums, reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā  Nr. 1521-6 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums:
06.08.2008. Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma, pārejas noteikumu 13.punktu, Cēsu
novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048 ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas tiesību un saistību pārņēmēja. Ievērojot Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.405 „Par Cēsu
novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”” (prot. Nr. 14, 33.p.),
ar 04.01.2010. apstiprinātu Aktu Nekustamais īpašums nodots valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”.
Nekustamais īpašums izvietots daudzdzīvokļu (septiņi dzīvokļu īpašumi, t.sk., pieci – privatizēti, viens atsavināts) ēkas
jumta izbūves stāvā, uz lēmuma pieņemšanas brīdi neapdzīvots.  Ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī, saskaņā ar SIA
„Būvprojekts” 2014.gadā izstrādāto Tehniskās apsekošanas atzinumu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ar kadastra
apzīmējumu 4201 008 0102 001 Rīgas iela 42, Cēsis, Cēsu nov., kurš uzrāda minētās mājas kopējo nolietojumu 2014.gada
augustā 68,3%. Zemes lietošanas mērķis ir daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701) – 2073 m2.
Cēsu novada pašvaldībā, turpmāk – Pašvaldība, saņemts pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 07.01.2016.
iesniegums Nr. 1-14/12 (reģistrēts ar Nr. 7/65), ar kuru iesniedzējs kā Pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašumu valdītājs
dara zināmu, ka sliktā tehniskā stāvokļa dēļ (jāveic visas mājas pārbūve, ieguldot ievērojamus finanšu līdzekļus) nav
iespējams izīrēt dzīvokļa īpašumu Rīgas iela 42-6, Cēsis, Cēsu nov., kā arī apliecina, ka valdītāja finansiālās iespējas nav
pietiekamas, lai veiktu atbilstošu Nekustamā īpašuma remontu, un lūdz atcelt valdījuma tiesības un Nekustamā īpašuma
izmantošanas mērķi palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanai.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu, Pašvaldībā saņemts auditorfirmas „Invest –
Rīga’ Cēsis”, Reģ. Nr. LV 44103018948, vērtējums, saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma visvairāk iespējamā tirgus vērtība
2016.gada 28.janvārī ir 1 100.00 EUR (viens tūkstotis viens simts euro un 00 centi).
 Uz lēmuma pieņemšanas dienu nepastāv spēkā esošu līgumu par Nekustamā īpašuma lietošanu.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu, 3.panta
pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas
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04.02.2016. priekšlikumu (prot. Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2016. atzinumu (prot. Nr.2), un ņemot
vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par Nekustamā īpašuma nepieciešamību
to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs,
U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass,
A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot atsavināšanai, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu
Rīgas iela 42-6, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5159, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa Nr. 6 ar kopējo
platību 31,1 m2 un 311/2226 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes un zemes (zemes kopplatība 2073
m2), turpmāk – Nekustamais īpašums.
2.      Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto (sākotnējo) cenu 1 100.00 EUR (viens tūkstotis viens simts euro un
00 centi).

Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.1.
Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.2.
Nekustamā īpašuma rezultatīvas atsavināšanas gadījumā, ar Cēsu novada domes lēmuma, ar kuru tiek apstiprināti3.
izsoles rezultāti, spēkā stāšanās dienu:

5.1.izbeigt pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījuma tiesības dzīvokļa īpašumam Rīgas iela 42-6, Cēsis, Cēsu
nov., kadastra numurs 4201 900 5159, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa Nr. 6 ar kopējo platību 31,1 m2 un 311/2226
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes un zemes;
5.2.grozīt Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.405 „Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu nodošanu
valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”” (prot .nr. 14, 33.p.), izslēdzot 1.pielikuma 66.punktu un 4.pielikuma
61.punktu;
5.3.uzdot Pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot Vienošanos (grozījumus) par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela
42-6, Cēsis, Cēsu nov. izslēgšanu no pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā nodoto Pašvaldības dzīvokļu
īpašumu saraksta;
5.4.uzdot pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” izslēgt no pamatlīdzekļu uzskaites pēc stāvokļa uz lēmuma spēkā
stāšanās datumu un nodot Pašvaldībai dzīvokļa īpašumu Rīgas iela 42-6, Cēsis, Cēsu nov.;
5.5.uzdot Pašvaldības Finanšu nodaļai uzņemt dzīvokļa īpašumu Rīgas iela 42-6, Cēsis, Cēsu nov. Pašvaldības
pamatlīdzekļu uzskaitē pēc stāvokļa uz lēmuma spēkā stāšanās datumu;
5.6.uzdot pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” sagatavot grozījumus Pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas
un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumā, izslēdzot dzīvokļa īpašumu Rīgas iela 42-6, Cēsis, Cēsu nov. no SIA „CDzP”
apsaimniekošanā nodoto Pašvaldības dzīvokļu īpašumu saraksta.

Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.1.

 
 
Pielikums
 
cĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA Nr. 6 RĪGAS IELĀ 42, CĒSĪS, CĒSU NOVADĀ, izsoles
noteikumi
 

vispārīgie noteikumi1.

1.1.Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas iela 42-6, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5159, kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa Nr. 6 ar kopējo platību 31,1 m2 un 311/2226 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas,
palīgceltnes un zemes (zemes kopplatība 2073 m2), turpmāk – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā -
Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole atbilstoši Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumam.
1.2.Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3.Izsoli organizē Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
1.4.Nekustamā īpašuma izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 2016.gada 31.martā plkst. 14:00.
1.5.Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) cena 1 100.00 EUR (viens tūkstotis viens simts euro un 00 centi).
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1.6.Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).
1.7.Nodrošinājuma nauda 110.00 EUR (viens simts desmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā:
Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka,
Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344.
1.8.Sludinājums par Nekustamā īpašuma izsoli publicējams Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
laikrakstā „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
1.9.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      Nekustamā īpašuma raksturojums
2.1.Nekustamais īpašums Rīgas iela 42-6, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5159, sastāvošs no vienistabas
dzīvokļa Nr. 6 ar kopējo platību 31,1 m2 un 311/2226 domājamām daļām no  daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes un zemes,
turpmāk – Nekustamais īpašums,   reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā  Nr. 1521-6 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums:
06.08.2008. Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma, pārejas noteikumu 13.punktu, Cēsu
novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048 ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas tiesību un saistību pārņēmēja.
2.2.Nekustamais īpašums atrodas Cēsu vecpilsētai pieguļošā teritorijā, zemes gabals robežojas ar maģistrālo ielu (Rīgas
iela). Atrašanās vieta dzīvojamai apbūvei laba.
2.3.Nekustamais īpašums ir sliktā tehniskā stāvoklī. Vienistabas dzīvoklis Nr.6 izvietots ēkas jumta izbūves  stāvā. 
Dzīvoklis ir ar zemu labiekārtotības pakāpi (nodrošināta centralizēta ūdensapgāde).
2.4.Dzīvojamā māja nodota ekspluatācijā pirms ~ 144gadiem. Ārsienas – šķautņu guļbūve ar dēļu apšuvumu, divslīpu
jumta konstrukcija ar viļņotā azbestcementa lokšņu iesegumu. Mājas kopējais nolietojums saskaņā ar 2014.gadā
izstrādāto Tehniskās apsekošanas atzinums daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0102 001
Rīgas iela 42, Cēsis, Cēsu nov., sastāda 68,3%.
2.5.Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
direktora vietnieku, tālr. 29227611.
 
3.      IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1.Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
3.2.Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2016.gada 31.martam plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5,
Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 313.kabinetā (tālr. 26138771, Komisijas sekretāres p.i.) jāreģistrējas un jāiesniedz vai jāuzrāda šādi
dokumenti: 
       3.2.1. Juridiskai personai: 3.2.1.1.apliecināta spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes
institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.2.rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai
pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu vai darbības
izbeigšanu;
3.2.1.3.juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
3.2.1.4.juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
3.2.1.5.kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.
             3.2.2 .Fiziskai personai:
                   3.2.2.1.uzrāda personas apliecinošu dokumentu - pasi;
                   3.2.2.2.rakstisks apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts
maksātnespējas process;
3.2.2.3.kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.  
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.3.Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas
lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi,
juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos
iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4.Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
3.4.1.nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;

http://www.cesis.lv
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3.4.2.vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3.ja uz izsoles dienu ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā maksātnespēju, bankrotu, vai darbības izbeigšanu;
3.4.4.saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas
ierosināšanai.  
 
4. Izsoles process
4.1.Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecības.
4.2.Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3.Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz
divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem
Komisijas lēmumiem:
4.3.1.sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
4.3.2.noteikt, ka izsole nenotiek.
4.4.Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un
viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.5.Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts
Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, izsoles vadītājs piedāvā šim dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma
cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks,
kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu,
kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
4.7.Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties
atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
4.8.Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē. 
4.9.Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.10.Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka
reģistrācijas numuram.
4.11.Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.12.Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, to Komisija (ja tai ir zināms) vai kāds no dalībniekiem
paziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.
4.13.Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.14.Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.15.Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
4.16.Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles
soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.17.Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles
sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par
atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.18.Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.19.Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
4.20.Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.21.Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja
reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs
reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais
īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek
ierakstīti protokolā.
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4.22.Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
4.23. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu
ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes
atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.24.Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar
parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.25.Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas Komisijai
savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.26.Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un
neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc Komisijas lēmuma viņš tiek svītrots
no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir
palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens
dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
4.27.Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē
iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība. 
4.28.Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā no
izsoles dienas.
 
5.Samaksas kārtība
5.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto
Nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā, t.i. līdz 2016.gada 15.aprīlim ieskaitot.
5.2.Ja līdz 2016.gada 15.aprīlim ieskaitot nosolītājs nav samaksājis nosolīto summu, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu
par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles
dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu
pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu
nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot Komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto
augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis Komisijas
piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt Komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma
līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
5.3.Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma
līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu
novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
5.4.Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma
līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu
novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
6. Nenotikusi izsole
6.1.Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1.noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2.sākumcena nav pārsolīta;
                        6.1.3.noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
            6.1.4.Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.
 
7.Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša
dokumenta saņemšanas.
7.2.Pirkuma līgumu paraksta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 
8.Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
8.1.Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu
laikā no attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
8.2.Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.
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Lēmums Nr. 40 Par nedzīvojamas ēkas Stacijas laukumā 2, Cēsīs, Cēsu novadā
pirkšanu

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
                Cēsu novada pašvaldībā, turpmāk – Pašvaldība, saņemts SIA “Corporate Technologies Ltd.”
  04.02.2016. iesniegums Nr. 140/2016  (reģistrēts 04.02.2016. ar Nr. 7/422), ar kuru iesniedzējs izsaka piedāvājumu
iegādāties tā īpašumā esošu nekustamo īpašumu Stacijas laukumā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra numurs 4201 5050
1305,  par sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību 6 100 EUR. Iesniegumam pievienots auditorfirmas SIA “Arco Real
Estate” 20.03.2015. vērtējums (kopija uz 14 lapaspusēm).  
Saskaņā ar Pašvaldības rīcībā esošu informāciju īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no vienas
pamatceltnes (būve, kadastra apzīmējums 4201 005 1301 003) Stacijas laukums 2, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 505
1305, turpmāk – Ēka, reģistrētas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
198A Corporate Technologies Ltd., Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs 40103599383 (lēmuma
datums 09.02.2015). Ēka saistīta ar zemes gabalu, kadastra apzīmējums 4201 005 1315, nekustamā īpašuma Stacijas
laukums 3, Cēsis, Cēsu nov.; Stacijas laukums, Cēsis,  Cēsu nov., kadastra numurs 4201 005 1315,  sastāvā,  īpašuma
tiesības uz kuru nostiprinātas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
1000 0015 1116 Cēsu novada pašvaldībai, reģistrācijas kods 90000031048 (lēmuma datums 12.01.2016). 24.03.2015. starp
Pašvaldību un Corporate Technologies Ltd., SIA noslēgts Zemes nomas līgums Nr.135/2015/2-7, ar līguma darbības
termiņu līdz 30.06.2018. par ēkai Stacijas laukumā 2, Cēsīs, Cēsu novadā piesaistīto zemes gabala Stacijas laukums, Cēsīs,
Cēsu nov., daļu 60 m² platībā.
Uz zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 005 1315, nekustamā īpašuma Stacijas laukums 3, Cēsis, Cēsu nov.; Stacijas
laukums, Cēsis,  Cēsu nov., kadastra numurs 4201 005 1315,  sastāvā atrodas astoņas zemes īpašniekam nepiederošas
ēkas, t.sk., Ēka, kuras morāli un tehniski nolietojušās un neiederas mūsdienīgā Stacijas laukuma telpiskajā un 
labiekārtojuma risinājumā. Stacijas laukums ir zaudējis savu estētisko vērtību. Saskaņā ar izstrādes stadijā esošo Stacijas
laukuma pārbūves būvprojektu (pārbūvi paredzēts īstenot 2016.gadā) un laukumam pieguļošās teritorijas attīstības
idejas metu, teritoriju, uz kuras atrodas minētās ēkas, plānots izmantot Stacijas laukuma telpiskās struktūras un 
labiekārtojuma kompleksai risināšanai un perspektīvā iecerētai tā savienošanai ar pieguļošo teritoriju, kurā, savukārt,
plānots izvietot satiksmes autobusu uzgaidīšanas stāvlaukumu un vieglo automašīnu stāvvietas. Zemes gabalā izvietotā
Ēka tehniski un finansiāli ietekmē būvniecības realizāciju, jo sadārdzinās ārējo inženierkomunikāciju būvniecības
izmaksas, kuras jāizvieto normatīvajos attālumos no Ēkas, kā arī samazinās lietderīgā, izmantojamā platība stāvvietu
izvietošanai, tādējādi lietderīgi pēc iegādes Ēku demontēt.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir:
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru
un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana…).
Lai ievērotu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.un
3.punkta prasību, t.i., lai pārliecinātos par darījuma summas atbilstību tirgus situācijai, Pašvaldība ir saņēmusi
auditorfirmas SIA “Arco Real Estate” 20.03.2015. vērtējumu (pasūtītājs – SIA “Corporate Technologies Ltd.”), saskaņā ar
kuru nekustamā īpašuma ar adresi Cēsis, Stacijas laukums 2 visvairāk iespējamā tirgus vērtība novērtēšanas dienā
(20.03.2015.) ir  6 100 EUR (seši tūkstoši viens simts euro un 00 centi). Vērtējuma derīguma termiņš: divpadsmit mēneši.
Pašvaldība Ēkas pirkuma cenu uzskata par pieņemamu un atbilstošu vidējai nekustamo īpašumu tirgus cenai Cēsu pilsētā
un konkrētā nekustamā īpašuma izvietojuma stāvoklim un sastāvam, līdz ar to tā nepārkāpj Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma  8.pantā noteikto.
Saskaņā ar likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību
daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 14.panta otro daļu: Ja ēkas (būves) vai augļu dārzs (koki) ir
patstāvīgs īpašuma objekts, tā pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības ir zemes īpašniekam. Tādejādi Pašvaldība, iegūstot Ēku
īpašumā,    nodrošinās pašvaldības funkcijas izpildi, kā arī veicinās dalīto īpašumu izbeigšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lai, realizējot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pašvaldību
autonomo funkciju, veicinātu Stacijas laukuma teritorijas sakārtošanu, ievērojot iedzīvotāju intereses,  pamatojoties uz
likuma  „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21. panta pirmās daļas 17.un 23. punktu, Publiskas personas

http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums
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finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu un 3.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu,
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 19.01.2016. priekšlikumu (prot.Nr.3) un 09.02.2016.
priekšlikumu (prot. Nr.6), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2016. atzinumu (prot. Nr.2),  Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova,
I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu
novads, LV-4101 pirkt nekustamo īpašumu, sastāvošu no vienas pamatceltnes (būve, kadastra apzīmējums 4201 005 1301
003) Stacijas laukums 2, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 505 1305, turpmāk – Ēka,  par sertificēta neatkarīga
vērtētāja noteiktu cenu 6 100 EUR (seši tūkstoši viens simts euro).
2.              Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam sagatavot atbilstošu Ēkas pirkuma līgumu, pēc tā
abpusējas parakstīšanas pārņemt Ēku un reģistrēt īpašuma tiesības uz Pašvaldības vārda zemesgrāmatā.
3.              Uzdot Finanšu nodaļai veikt lēmuma 1.punktā noteikto samaksu par Ēku 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc Ēkas pirkuma līguma parakstīšanas dienas ieskaitot pirkuma maksu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
Corporate Technologies Ltd.  norādītajā kontā.
4.              Ar Nekustamā īpašuma Stacijas laukums 2, Cēsis, Cēsu nov., reģistrēšanas brīdi zemesgrāmatā uz
Pašvaldības vārda izbeigt 24.03.2015. starp Cēsu novada pašvaldību un Corporate Technologies Ltd., SIA noslēgto Zemes
nomas līgumu Nr. 135/2015/2-7.
5.      Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, pēc īpašuma tiesību uz 1.punktā minēto nekustamo īpašumu reģistrēšanas
zemesgrāmatā uz Pašvaldības vārda demontēt būvi, kadastra apzīmējums 4201 005 1301 003, Stacijas laukumā 2, Cēsīs,
Cēsu novadā (atbildīgais – Komunālās nodaļas vadītājs).
6.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
     Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses ( fiziska persona-pēc deklarētās dzīves vietas, juridiska persona-  pēc juridiskās adreses) vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada 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).
 

Lēmums Nr. 41 Par nedzīvojamas ēkas Stacijas laukumā 4, Cēsīs, Cēsu novadā
pirkšanu

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
                Cēsu novada pašvaldībā, turpmāk – Pašvaldība, saņemts XX,  04.02.2016. iesniegums (reģistrēts
04.02.2016. ar Nr. 7/436), ar kuru iesniedzējs piedāvā iegādāties tā īpašumā esošu ēku Stacijas laukumā 4, Cēsīs, Cēsu
novadā par sertificēta vērtētāja noteikto tirgus cenu 4 200 EUR.
Saskaņā ar Pašvaldības rīcībā esošu informāciju, īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu, sastāvošu no
nedzīvojamas ēkas ar  kadastra apzīmējumu 4201 005 1301 001, Stacijas laukums 4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201
505 0017, turpmāk – Ēka, reģistrētas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 1000 0010 3939 XX (lēmuma datums 06.03.2007). Ēka saistīta ar zemes gabalu, kadastra apzīmējums 4201 005 1315,
nekustamā īpašuma Stacijas laukums 3, Cēsis, Cēsu nov.; Stacijas laukums, Cēsis,  Cēsu nov., kadastra numurs 4201 005
1315,  sastāvā,  īpašuma tiesības uz kuru nostiprinātas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0015 1116 Cēsu novada pašvaldībai, reģistrācijas kods 90000031048 (lēmuma
datums 12.01.2016). 14.03.2013. starp Pašvaldību un XX noslēgts Zemes nomas līgums Nr.182/2013/2-7, ar līguma darbības
termiņu līdz 13.03.2018. par ēkai Stacijas laukumā 4, Cēsīs, Cēsu novadā piesaistīto zemes gabala Stacijas laukums, Cēsīs,
Cēsu nov., daļu 100 m² platībā.
Uz zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 005 1315, nekustamā īpašuma Stacijas laukums 3, Cēsis, Cēsu nov.; Stacijas
laukums, Cēsis,  Cēsu nov., kadastra numurs 4201 005 1315,  sastāvā atrodas astoņas zemes īpašniekam nepiederošas
ēkas, t.sk., Ēka, kuras morāli un tehniski nolietojušās un neiederas mūsdienīgā Stacijas laukuma telpiskajā un 
labiekārtojuma risinājumā. Stacijas laukums ir zaudējis savu estētisko vērtību. Saskaņā ar izstrādes stadijā esošo Stacijas
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laukuma pārbūves būvprojektu (pārbūvi paredzēts īstenot 2016.gadā) un laukumam pieguļošās teritorijas attīstības
idejas metu, teritoriju, uz kuras atrodas minētās ēkas, plānots izmantot Stacijas laukuma telpiskās struktūras un 
labiekārtojuma kompleksai risināšanai un perspektīvā iecerētai tā savienošanai ar pieguļošo teritoriju, kurā, savukārt,
plānots izvietot satiksmes autobusu uzgaidīšanas stāvlaukumu un vieglo automašīnu stāvvietas. Zemes gabalā izvietotā
Ēka tehniski un finansiāli ietekmē būvniecības realizāciju, jo sadārdzinās ārējo inženierkomunikāciju būvniecības
izmaksas, kuras jāizvieto normatīvajos attālumos no Ēkas, kā arī samazinās lietderīgā, izmantojamā platība stāvvietu
izvietošanai, tādējādi lietderīgi pēc iegādes Ēku demontēt.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir:
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru
un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana…).
Lai ievērotu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.un
3.punkta prasību, t.i., lai pārliecinātos par darījuma summas atbilstību tirgus situācijai, Pašvaldība ir saņēmusi
auditorfirmas „Invest – Rīga’ Cēsis” Reģ. Nr.44103018948, 28.012016. vērtējumu, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma ar
adresi Stacijas laukumā 4, Cēsīs, Cēsu novadā visticamākā tirgus vērtība 2016.gada 28.janvārī  ir  4 200 EUR
(četritūkstoši divi simti euro un 00 centi).
Pašvaldība Ēkas pirkuma cenu uzskata par pieņemamu un atbilstošu vidējai nekustamo īpašumu tirgus cenai Cēsu pilsētā
un konkrētā nekustamā īpašuma izvietojuma stāvoklim un sastāvam, līdz ar to tā nepārkāpj Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma  8.pantā noteikto.
Saskaņā ar likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību
daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 14.panta otro daļu: Ja ēkas (būves) vai augļu dārzs (koki) ir
patstāvīgs īpašuma objekts, tā pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības ir zemes īpašniekam. Tādejādi Pašvaldība, iegūstot Ēku
īpašumā,    nodrošinās pašvaldības funkcijas izpildi, kā arī veicinās dalīto īpašumu izbeigšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lai, realizējot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pašvaldību
autonomo funkciju, veicinātu Stacijas laukuma teritorijas sakārtošanu, ievērojot iedzīvotāju intereses,  pamatojoties uz
likuma  „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21. panta pirmās daļas 17.un 23. punktu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu un 3.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu,
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 19.01.2016. priekšlikumu (prot.Nr.3) un 09.02.2016.
priekšlikumu (prot. Nr.6), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2016. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova,
I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
 
1.      Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu
novads, LV-4101 pirkt ēku (būvju) nekustamo īpašumu, sastāvošu no nedzīvojamas ēkas ar  kadastra apzīmējumu 4201
005 1301 001, Stacijas laukums 4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 505 0017, turpmāk – Ēka,  par sertificēta neatkarīga
vērtētāja noteiktu cenu 4 200 EUR (četri tūkstoši divi simti euro).
2.              Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam sagatavot atbilstošu Ēkas pirkuma līgumu, pēc tā
abpusējas parakstīšanas pārņemt Ēku un reģistrēt īpašuma tiesības uz Pašvaldības vārda zemesgrāmatā.
3.              Uzdot Finanšu nodaļai veikt lēmuma 1.punktā noteikto samaksu par Ēku 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc Ēkas pirkuma līguma parakstīšanas dienas.
4.              Ar Nekustamā īpašuma Stacijas laukums 4, Cēsis, Cēsu nov., reģistrēšanas brīdi zemesgrāmatā uz
Pašvaldības vārda izbeigt 14.03.2013. starp Cēsu novada pašvaldību un XX noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.
182/2013/2-7.
5.      Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, pēc īpašuma tiesību uz 1.punktā minēto nekustamo īpašumu reģistrēšanas
zemesgrāmatā uz Pašvaldības vārda demontēt būvi, kadastra apzīmējums 4201 005 1301 001, Stacijas laukumā 4, Cēsīs,
Cēsu novadā (atbildīgais – Komunālās nodaļas vadītājs).
6.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
     Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses ( fiziska persona-pēc deklarētās dzīves vietas, juridiska persona-  pēc juridiskās adreses) vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada lēmums stājas spēkā no tā
paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā

http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums
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pēc tā nodošanas pastā).
 

Lēmums Nr. 42 Par nedzīvojamas ēkas Stacijas laukumā 3, Cēsīs, Cēsu novadā
demontāžu

             Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Stacijas laukums 3, Cēsis, Cēsu nov.; Stacijas laukums, Cēsis,  Cēsu nov.,
kadastra numurs 4201 005 1315, sastāvošu no zemes gabala un vienas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 1301 002,
turpmāk – Ēka,  nostiprinātas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
1000 0015 1116 Cēsu novada pašvaldībai, reģistrācijas kods 90000031048 (lēmuma datums 12.01.2016).
Uz zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 005 1315, nekustamā īpašuma Stacijas laukums 3, Cēsis, Cēsu nov.; Stacijas
laukums, Cēsis,  Cēsu nov., kadastra numurs 4201 005 1315,  sastāvā atrodas astoņas zemes īpašniekam nepiederošas
ēkas un viena Pašvaldībai piederoša Ēka, kuras morāli un tehniski nolietojušās un neiederas mūsdienīgā Stacijas laukuma
telpiskajā un  labiekārtojuma risinājumā. Stacijas laukums ir zaudējis savu estētisko vērtību. Saskaņā ar izstrādes stadijā
esošo Stacijas laukuma pārbūves būvprojektu (pārbūvi paredzēts īstenot 2016.gadā) un laukumam pieguļošās teritorijas
attīstības idejas metu, teritoriju, uz kuras atrodas minētās ēkas, plānots izmantot Stacijas laukuma telpiskās struktūras
un  labiekārtojuma kompleksai risināšanai un perspektīvā iecerētai tā savienošanai ar pieguļošo teritoriju, kurā, savukārt,
plānots izvietot satiksmes autobusu uzgaidīšanas stāvlaukumu un vieglo automašīnu stāvvietas. Zemes gabalā izvietotā
Ēka tehniski un finansiāli ietekmē būvniecības realizāciju, jo sadārdzinās ārējo inženierkomunikāciju būvniecības
izmaksas, kuras jāizvieto normatīvajos attālumos no Ēkas, kā arī samazinās lietderīgā, izmantojamā platība stāvvietu
izvietošanai, tādējādi lietderīgi Ēku demontēt.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir:
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru
un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana…).
        Ņemot vērā iepriekš minēto, lai, realizējot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto
pašvaldību autonomo funkciju, veicinātu Stacijas laukuma teritorijas sakārtošanu, ievērojot iedzīvotāju intereses, 
pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 21. panta pirmās daļas 17.un 23. punktu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu un 3.panta pirmās
daļas 1.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.02.2016. priekšlikumu
(prot.Nr.6), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2016. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,
ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu
novads, LV-4101 demontēt būvi, kadastra apzīmējums 4201 005 1301 002, Stacijas laukumā 3, Cēsīs, Cēsu novadā.
2.              Uzdot Komunālās nodaļas vadītājam organizēt lēmuma izpildi.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
     Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses ( fiziska persona-pēc deklarētās dzīves vietas, juridiska persona-  pēc juridiskās adreses) vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada 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).
 

Lēmums Nr. 43 Par dzīvojamās telpas Nr.1 un Nr.2 Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu
novadā, īres termiņa pagarinājumu

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
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Saskaņā ar 09.04.2008. starp Cēsu rajona padomi un XX noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.50 un 26.02.2010.
starp Cēsu novada pašvaldību un XX noslēgto Pārjaunojuma līgumu Nr. 2-7-26/2010, 26.02.2010., ar kuru tika pārjaunots
iepriekš minētais līgums, īrnieks – XX   pieņem lietošanā  -  īrē dzīvojamo telpu (dzīvokli) Dzirnavu ielā 45 - 1, Cēsīs,
Cēsu novadā, kas sastāv no atsevišķa dzīvokļa ar kopējo platību 36.1 m2, koplietošanas telpām  (1/3 domājamā daļa 19.4
m2, t.i. 6.47 m2 ) un malkas šķūnīša Nr.1 (6.47 m2).  Ar 2015.gada 26.februāra „Grozījumi 09.04.2008. dzīvojamās telpas
īres līgumā Nr.50”, dzīvojamās telpas īrniekam īrē – lietošanā tiek nodotas līdz 2016.gada 29.februārim.
Saskaņā ar 29.03.2010. starp Cēsu novada pašvaldību un XX noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 2-7-50/2010,
īrnieks – XX pieņem lietošanā - īrē dzīvojamo telpu (dzīvokli) Dzirnavu ielā 45 - 2, Cēsīs, Cēsu novadā, kas sastāv no
atsevišķa dzīvokļa ar kopējo platību 33.7 m2 (1 (viena) istaba ar dzīvojamo platību 19.0 m2 un palīgtelpa – veranda 14.7
m2 platībā). Vienlaikus ar Dzīvojamo telpu Īrniekam lietošanā tiek nodota koplietošanas telpa (1/3 domājamā daļa no 19.4
m2, t.i. 6.47 m2) un malkas šķūnītis. Ar 2015.gada 26.februāra „Grozījumi 29.03.2010. dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.
2-7-50/2010”, dzīvojamās telpas īrniekam īrē – lietošanā tiek nodotas līdz 2016.gada 29.februārim.
Cēsu novada pašvaldībā saņemts XX 26.01.2016.iesniegums (reģistrēts ar Nr.7/313), ar kuru iesniedzēja lūdz pagarināt
Dzīvojamās telpas īres līgumu Dzirnavu ielā 45 telpām Nr.1 un Nr.2, Cēsīs, Cēsu novadā, neveicot izmaiņas izīrējamo
dzīvojamo telpu sastāvā.
Ņemot vērā, ka Īrnieks īres līguma darbības laikā ir godprātīgi pildījis ar līgumu uzņemtās saistības  un tam nav
nenokārtotu parādsaistību pret Izīrētāju, ievērojot iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumu Nr.462
„Par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu” (prot. Nr. 13, 19.p.) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 11.02.2016. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis,
M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Grozīt 09.04.2008. Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 50, izsakot tā 3.1. punktu šādā redakcijā: „3.1.Līgums tiek
noslēgts un dzīvojamās telpas Īrniekam lietošanā – īrē tiek nodotas līdz 2017.gada 28.februārim”.
2.      Grozīt 29.03.2010. Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 2-7-50/2010, izsakot tā 3.1. punktu šādā redakcijā:
„3.1.Līgums tiek noslēgts un dzīvojamās telpas Īrniekam lietošanā – īrē tiek nodotas līdz 2017.gada 28.februārim”.
3.      Noteikt, ka Īrniekam ne vēlāk kā līdz 20.03.2016. jānoslēdz līgumi par pakalpojumu saņemšanu sadzīves
atkritumu izvešanai, šķidro atkritumu izvešanai, elektroenerģijas piegādei dzīvojamās telpās un koplietošanas telpās.
Maksa par pakalpojumiem veicama saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja piestādītiem rēķiniem, tajos norādītajos termiņos.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot grozījumus 09.04.2008. Dzīvojamās
telpas īres līgumā Nr.50 un 29.03.2010. Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr. 2-7-50/2010.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā,
nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 

Lēmums Nr. 44 Par dzīvojamās telpas Nr.3  Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu
novadā, īres termiņa pagarinājumu

                       Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Saskaņā ar 29.03.2010. starp Cēsu novada pašvaldību un XX noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 2-7-51/2010,
īrnieks – XX   pieņem lietošanā  - īrē dzīvojamo telpu (dzīvokli) Dzirnavu ielā 45 - 3, Cēsīs, Cēsu novadā, kas sastāv no
atsevišķa dzīvokļa ar kopējo platību 65.1 m2, tai skaitā (3 (trijām) istabām ar dzīvojamo platību 46.5 m2,  palīgtelpām –
virtuve 7.2 m2  un veranda 11.4 m2 platībā.  Vienlaikus ar Dzīvojamo telpu Īrniekam lietošanā tiek nodota koplietošanas
telpa (1/3 domājamā daļa no 19.4 m2, t.i. 6.47 m2) un malkas šķūnītis. Ar 2015.gada 26.februāra „Grozījumi 29.03.2010.
dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.2-7-51/2010”, dzīvojamās telpas īrniekam īrē – lietošanā tiek nodotas līdz 2016.gada
29.februārim, kā arī grozīts lietošanā – īrē nododamo telpu sastāvs, nosakot, ka Izīrētājs nodod un Īrnieks pieņem
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lietošanā – īrē daļu dzīvokļa Dzirnavu ielā 45 -3, Cēsīs, Cēsu novadā (saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas telpu
grupa 4201 – 001 - 0114 - 003 – 003), kas sastāv no istabas ar dzīvojamo platību 12,5 m2 un palīgtelpas - virtuve ar
platību 7,2 m2. 
Cēsu novada pašvaldībā saņemts XX 26.01.2016.iesniegums (reģistrēts ar Nr.7/314), ar kuru iesniedzējs lūdz pagarināt
Dzīvojamās telpas īres līgumu Dzirnavu ielā 45 - 3, Cēsīs, Cēsu novadā, atstājot to bez izmaiņām.
Ņemot vērā, ka Īrnieks īres līguma darbības laikā ir godprātīgi pildījis ar līgumu uzņemtās saistības  un tam nav
nenokārtotu parādsaistību pret Izīrētāju, ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumu Nr.462
„Par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu” (prot.Nr. 13, 19.p.) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 11.02.2016. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis,
M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Grozīt 29.03.2010. Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 2-7-51/2010, izsakot tā  3.1. punktu šādā redakcijā:
„3.1.Līgums tiek noslēgts un dzīvojamās telpas Īrniekam lietošanā – īrē tiek nodotas līdz 2017.gada 28.februārim”.
2.      Noteikt, ka Īrniekam ne vēlāk kā līdz 20.03.2016. jānoslēdz līgumi par pakalpojumu saņemšanu sadzīves
atkritumu izvešanai, šķidro atkritumu izvešanai, elektroenerģijas piegādei dzīvojamās telpās un koplietošanas telpās.
Maksa par pakalpojumiem veicama saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja piestādītiem rēķiniem, tajos norādītajos termiņos.
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot grozījumus 29.03.2010 Dzīvojamās
telpas īres līgumā Nr. 2-7-51/2010.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā,
nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 

Lēmums Nr. 45 Par dzīvojamās telpas Nr.4 Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā,
īres termiņā pagarinājumu

                                Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Saskaņā ar 09.04.2008. starp Cēsu rajona padomi un XX noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.49 un 26.02.2010.
starp Cēsu novada pašvaldību un XX noslēgto Pārjaunojuma līgumu Nr. 2-7-27/2010, 26.02.2010., ar kuru tika pārjaunots
iepriekš minētais līgums, īrnieks – XX pieņem lietošanā - īrē dzīvojamo telpu (dzīvokli) Dzirnavu ielā 45 - 4, Cēsīs, Cēsu
novadā, kas sastāv no atsevišķa dzīvokļa ar kopējo platību 28,2 m2, koplietošanas telpām (1/2 domājamā daļa no 20,7 m2,
t.i. 10.35 m2) un malkas šķūnīša Nr.3 (9 m2). Ar 2015.gada 26.februāra „Grozījumi 09.04.2008. dzīvojamās telpas īres
līgumā Nr.49”, dzīvojamās telpas īrniekam īrē – lietošanā tiek nodotas līdz 2016.gada 29.februārim.
Cēsu novada pašvaldībā saņemts XX 26.01.2016. iesniegums (reģistrēts ar Nr.7/315), ar kuru iesniedzēja lūdz pagarināt
Dzīvojamās telpas īres līgumu Dzirnavu ielā 45 - 4, Cēsīs, Cēsu novadā, atstājot to bez izmaiņām.
Ņemot vērā, ka Īrnieks īres līguma darbības laikā ir godprātīgi pildījis ar līgumu uzņemtās saistības  un tam nav
nenokārtotu parādsaistību pret Izīrētāju, ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumu Nr.462
„Par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu” (prot.Nr. 13, 19.p.) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 11.02.2016. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis,
M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Grozīt 09.04.2008. Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.49, izsakot tā 3.1. punktu šādā redakcijā: „3.1.Līgums tiek
noslēgts un dzīvojamās telpas Īrniekam lietošanā – īrē tiek nodotas līdz 2017.gada 28.februārim”.
2.      Noteikt, ka Īrniekam ne vēlāk kā līdz 20.03.2016. jānoslēdz līgumi par pakalpojumu saņemšanu sadzīves
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atkritumu izvešanai, šķidro atkritumu izvešanai, elektroenerģijas piegādei dzīvojamās telpās un koplietošanas telpās.
Maksa par pakalpojumiem veicama saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja piestādītiem rēķiniem, tajos norādītajos termiņos.
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot grozījumus 09.04.2008. Dzīvojamās
telpas īres līgumā Nr.49.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā,
nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 

Lēmums Nr. 46 Par avansa maksājumu un uzkrājumu dzēšanu SIA Abrasiv

                                Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Ņemot vērā Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā esošo informāciju par to, ka SIA „Abrasiv”, reģistrācijas
Nr.40003920079, izslēgts no komercreģistra 07.12.2015, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada pašvaldības 047.01.2016. rīkojuma Nr.1-14/2 „Par
grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma “Debitoru uzskaite” 4.14. apakšpunktu ,
SIA “Abrasiv” avansa maksājumi un uzkrājumi ir uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 11.02.2016. (prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs,
M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis,
T.Jaunzemis, M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību” Abrasiv”, reģistrācijas Nr. 40003920079, avansa
maksājumi 21 668.24 EUR (divdesmit viens tūkstotis seši simti sešdesmit astoņi eiro un 24 centi) un uzkrājumus  17
334.59 EUR (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit četri eiro un 59 centi) par maģistrālo ielu rekonstrukcijas darbiem
un iekļaut 2015. gada izdevumos.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 47 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu SIA Plus punkts

                                Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Ņemot vērā Lursoft dat bāzē esošo informāciju par to, ka SIA “Plus punkts”, reģistrācijas Nr.40003302699, likvidēta
04.12.2015., kā arī izziņa no Latvijas Republikas Uzņēmum reģistra izslēgta no komercreģistra 04.12.2015., 15.12.2009.
Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu
novada pašvaldības 047.01.2016. rīkojuma Nr.1-14/2 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības
apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 4.14. apakšpunktu , SIA “Plus punkts” debitoru parādi un uzkrājumi ir
uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2016. (prot.Nr.2) atzinumu,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs,
I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību” Plus punkts”, reģistrācijas Nr. 40003302699, debitoru
parādus 17.22 EUR (septiņpadsmit eiro un 22 centi), uzkrājumus  17.22 EUR (septiņpadsmit eiro un 22 centi) par zemes
nomu un iekļaut 2015.gada izdevumos.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
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Lēmums Nr. 48 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu SIA Stingers

                                Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Ņemot vērā Lursoft dat bāzē esošo informāciju par to, ka SIA “Stingers”, reģistrācijas Nr.40003492528, likvidēta
11.10.2011., kā arī izziņa no Latvijas Republikas Uzņēmum reģistra izslēgta no komercreģistra 11.10.2011., 15.12.2009.
Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu
novada pašvaldības 047.01.2016. rīkojuma Nr.1-14/2 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības
apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 4.14. apakšpunktu , SIA “Stingers” debitoru parādi un uzkrājumi ir
uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2016. (prot.Nr.2) atzinumu,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs,
I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Stingers”, reģistrācijas Nr. 40003492528, debitoru parādus
442.44 EUR (četri simti četrdesmit divi eiro un 44 centi), uzkrājumus  442.44 EUR (četri simti četrdesmit divi eiro un 44
centi), par metāllūžņiem un iekļaut 2015. gada izdevumos.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 49 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu SIA Ozolaines
kokogles

                                Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Ņemot vērā Lursoft dat bāzē esošo informāciju par to, ka SIA “Ozolaines kokogles”, reģistrācijas Nr.44103039600,
likvidēta 20.08.2012., kā arī izziņa no Latvijas Republikas Uzņēmum reģistra izslēgta no komercreģistra 20.08.2012.,
15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.
pantu, Cēsu novada pašvaldības 047.01.2016. rīkojuma Nr.1-14/2 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības
apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 4.14. apakšpunktu , SIA “Ozolaines kokogles” debitoru parādi un
uzkrājumi ir uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2016.
(prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs,
U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass,
A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ozolaines kokogles”, reģistrācijas Nr. 44103039600,
debitoru parādus 137.66 EUR (viens simts trīsdesmit septiņi eiro un 66 centi), uzkrājumus  137.66 EUR (viens simts
trīsdesmit septiņi eiro un 66 centi) par pakalpojumu un iekļaut 2015. gada izdevumos.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 50 Par nolikuma “Grozījumi 26.06.2014. nolikumā Nr.29 “Par Cēsu
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata
vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība”” apstiprināšanu

                                Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Cēsu novada domes 30.12.2015.lēmumu
Nr.324 “Par Vaives pagasta pārvaldi” 2.3. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
04.02.2016. atzinumu (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2016. atzinumu (protokols Nr.2),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs,
I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa,



24. no 41

M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.                  Apstiprināt nolikumu “Grozījumi 26.06.2014. nolikumā Nr.29 “ Cēsu novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtību”
saskaņā ar pielikumu.
2.                  Lēmuma izpildi nodrošināt vispārējās izglītības iestāžu direktoriem.
 
 
Pielikums
 
NOLIKUMS
Cēsīs
 
18.02.2016.                                                                     
                                Nr.23
 
 
“Grozījumi 26.06.2014. nolikumā Nr.29 “Par Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku
amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība””
 
1.                  Izdarīt 26.06.2014. nolikumā Nr.29 “ Par Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtību” šādus grozījumus:
Izteikt 3.4.punktā šādā redakcijā:
 
“ 3.4.Medicīnas māsa
3.4.1. Profesijas klasifikācijas kods – 2221 34;
3.4.2. Amatu saime – 5.2;
3.4.3. Amatu līmenis – II;
3.4.4. Mēnešalgas grupa – 7;
3.4.5. Amata vienības – medicīnas māsa likmju skaits tiek noteikts atbilstoši izglītojamo skaitam, saskaņā ar tabulu Nr.5,
izņemot Cēsu Pilsētas vidusskolu, Līvu pamatskolu un Rāmuļu pamatskola.
Tabula Nr.5

Izglītojamo
skaits
iestāde

Līdz 150 151 – 300 301 – 450 451 – 600 601 – 750 751 un
vairāk

Koeficients 0,5 0,85 1 1,15 1,30 1,45
 
3.4.6. Cēsu Pilsētas vidusskolas izglītojamo skaitā netiek iekļauti izglītojamie, kas izglītību iegūst konsultpunktos un
izglītojamo skaitam, kas izglītību iegūst neklātienē tiek pielietots koeficients 0,75.
3.4.7. Izglītojamo skaitam, kas izglītību iegūst Cēsu Pilsētas vidusskolā, Līvu pamatskolā un Rāmuļu pamatskolā tālmācībā,
tiek pielietots koeficients 0,75.
3.4.8. Ja iestādē ēdināšanu nodrošina ar saviem resursiem, tad medicīnas māsas mēnešalga tiek koriģēta ar koeficientu
saskaņā ar tabulu Nr.5`.
Tabula Nr.5`

Izglītojamo skaits iestāde Līdz 100 Vairāk kā 100
Koeficients 1,15 1,20

 
3.4.9. Medicīnas māsai jābūt sertificētai un reģistrētai ārstniecības personu māsu reģistrā.”
                                                                            
                                            

Lēmums Nr. 51 Par sabiedriskās pirts kapitāla rakstura ieguldījuma novērtēšanu

                                Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
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            Ievērojot Cēsu novada domes 03.03.2011. lēmumu Nr. 166 “Par sabiedriskās pirts nodrošināšanas un
uzturēšanas uzdevuma uzdošanu pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests””,  Cēsu novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests)  17.08.2015. vēstuli Nr. 1-14/663 par Cēsu novada pašvaldības
kopīpašuma Vaļņu ielā 29/31, Cēsis, Cēsu nov., tehnisko stāvokli un zemnieku saimniecības “Kliģeni” 19.10.2015.
iesniegumu (reģ. Nr. 1-14/980) “Par kopīpašuma daļas atpirkšanu”, tika veikts kapitālā rakstura ieguldījumu sabiedriskās
pirts telpās Nr. 1 un Nr. 4 un ēkā Vaļņu ielā 29/31, Cēsis, Cēsu nov., un ilgtermiņa ieguldījumu – ½ domājamās daļas no
gāzes katla mājas un gāzes vada Vaļņu ielā 29/31, Cēsis, Cēsu nov., novērtējums.
  Pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 11. un 18. punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības komisijas ieguldījumu novērtēšanai sabiedriskās pirts un
katlu mājas izbūvē Cēsīs, Vaļņu ielā 29/31 12.01.2016. lēmumu (prot. Nr. 2), atbilstoši Cēsu novada domes
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 04.02.2016. atzinumam (prot. Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
11.02.2016. atzinumam (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis,
M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noteikt Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” nodoto ieguldījumu vērtību atbilstoši SIA
“EIROEKSPERTS”, reģistrācijas Nr. 40003650352, 14.12.2015. vērtējumam Nr. 2015/L2389/1217:
1.2.kapitāla rakstura ieguldījumiem (ilgtermiņa ieguldījumiem) ēkas Vaļņu ielā 29/31, Cēsīs, Cēsu nov., telpās Nr. 1 un Nr. 4
un ēkā Vaļņu ielā 29/31, Cēsīs, Cēsu nov., – 1723,02 euro (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit trīs euro 02 centi),
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), vai 2084,85 euro (divi tūkstoši astoņdesmit četri euro 85 centi), ieskaitot
PVN;
1.3.ilgtermiņa ieguldījumiem - ½ domājamai daļai no sabiedriskās pirts gāzes katla mājas un gāzes vada Vaļņu ielā 29/31,
Cēsīs, Cēsu nov., – 2935,39 euro (divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro 39 centi), neieskaitot PVN, vai 3551,82 euro
(trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit viens euro 82 centi), ieskaitot PVN.
2.  Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 52 Par Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmuma Nr.188 “Par
nedzīvojamo telpu, Pils laukums 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības
lietošanā” atzīšanu par spēku zaudējušu

                                Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Ņemot vērā biedrības “Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība” 04.02.2016. iesniegumu Nr.SNK/2016/001, kurā
izteikts lūgums izbeigt starp pašvaldības aģentūru “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” un biedrību “Kultūrvēsturiskās
vides saglabāšanas biedrība” 26.04.2012. noslēgto patapinājuma līgumu par nedzīvojamo telpu darbnīcas ēkā - Pils
laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 04.02.2016. biedrības “Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība”
iesniegumu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2016. atzinumam (prot. Nr.2), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova,
I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
1.            Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumu Nr.188 “Par nedzīvojamo telpu,
Pils laukums 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā”.
2.            Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram izbeigt 2012.gada
26.aprīlī ar sabiedriskā labuma organizāciju biedrību “Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība” (reģistrācijas
Nr.40008124402) noslēgto nedzīvojamo telpu Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, patapinājuma līgumu ne vēlāk kā
2016.gada 29.februārī.
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3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 53 Par  stundām  mācību  nodarbību  sagatavošanai  Cēsu
pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”

                                Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 40.punktu un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2016.(prot.Nr.2), atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15
balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pedagogiem, kuriem noteikta 30 stundu mēneša darba algas
likme un logopēdiem, kuriem noteikta 21 stundu mēneša darba algas likme, tarificēt līdz 3 darba stundām nedēļā mācību
nodarbību sagatavošanai.
2.      Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.februārī.
3.      Uzdot Cēsu pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis” nodrošināt lēmuma izpildi.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.
 

Lēmums Nr. 54 Par Cēsu novada domes 2016.gada 18.februāra saistošo
noteikumu Nr. 4 “Par Cēsu novada  pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai” apstiprināšanu

                                Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 5.punktu un piekto daļu un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas 09.02.2016. (prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2016. (prot.Nr.2)
atzinumu, lai veicinātu daudzdzīvokļu  dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu sakārtošanu un labiekārtošanu, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce,
I.Suija-Markova, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2016.gada 18.februāra saistošos noteikumus Nr. 4 ““Par Cēsu novada pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
18.02.2016. lēmumam Nr.54
 
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes sēdes
18.02.2016. lēmumu Nr.54
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2016.gada
18.februārī                                                                     
                            Nr.4
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Par Cēsu novada  pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
 
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
27.2panta otrās daļas 5.punktu un piekto daļu
 
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.      Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība (turpmāk –
pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju brīvi pieejamo piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.
2.      Noteikumu mērķis ir labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistītos zemesgabalus, lai uzlabotu
iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošināt
vides pieejamību.
3.      Līdzfinansējumu piešķir pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
4.      Projekta iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai vienām un tām pašām realizētajām atbalstāmajām darbībām
var iesniegt ne biežāk kā reizi 5 (piecos) gados, izņemot gadījumus, ja līdzfinansējums nepieciešams aktivitātēm, kuras
vērstas uz iepriekš atbalstītas aktivitātes pabeigšanu. Noteikumu 26.4.apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām
projekta iesniegumu var iesniegt ne biežāk kā reizi gadā.
2. PAŠVALDĪBAS KOMPETENCE
5.      Pašvaldība izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – Komisija), izstrādā un apstiprina
komisijas nolikumu.
6.      Pašvaldība noteikumos noteiktajā kārtībā publicē paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu.
7.      Komisija noteikumos noteiktajā kārtībā veic projektu iesniegumu vērtēšanu, kā arī pieņem lēmumu par projekta
apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju.
8.      Pēc Komisijas lēmuma par projekta apstiprināšanu pieņemšanas, pašvaldība ar projekta iesniedzēju slēdz
līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.
3. PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES IZSLUDINĀŠANA
9.      Paziņojumu par projekta iesniegumu iesniegšanu pašvaldība publicē vietējā laikrakstā un pašvaldības
mājaslapā internetā (www.cesis.lv).
10.  Paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norāda:
10.1.        projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņu, kas nav īsāks par 3 (trīs) mēnešiem no paziņojuma
publicēšanas datuma;
10.2.        minimālo pieejamo finansējuma apjomu;
4. PRASĪBAS PROJEKTA IESNIEDZĒJAM
11.  Projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kura:
11.1.        normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodevusi
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai un, ja daudzdzīvokļu
dzīvojamā māja atbilst noteikumu 12.punktam;
11.2.        normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņēmusi lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtošanu.
12.  Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:
12.1.             daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 450 kv.m (četri simti
piecdesmit kvadrātmetru);
12.2.             daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 35% (trīsdesmit
pieci procenti) no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības. Norādītā procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas
uz neapdzīvojamām telpām, ja tās ir valsts, pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā;
12.3.             daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25% (divdesmit pieci procenti)
no tajā esošajiem dzīvokļu īpašumiem. Norādītā procentuālā sadalījuma apjoms neattiecas uz dzīvokļa īpašumiem, ja tie ir
valsts, pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā.
13.  Projekta iesniegumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības vārdā iesniedz ar tādas pilnvarotās
personas starpniecību, kura ar tiesas lēmumu nav atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas tiesiskās aizsardzības
procesā, tās darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju neatrodas likvidācijas procesā un
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kurai nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150  euro (viens simts piecdesmit euro).
14.  Divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuru piesaistīto zemesgabalu robežas ir
savienotas, var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu. Šādā gadījumā par projekta iesniedzēju uzskatāmas attiecīgo
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības.
5. PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
15.  Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, projekta iesniedzēja pilnvarotā persona ne vēlāk kā līdz
paziņojumā par projekta iesnieguma iesniegšanu norādītajam beigu termiņam pašvaldībā iesniedz projekta iesniegumu,
kas sastāv no:
15.1.             aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas, kas sagatavota atbilstoši noteikumu pielikumam Nr.1
"IESNIEGUMA VEIDLAPA";
15.2.             daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopija;
15.3.             daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija, kurā:
15.3.1.  iekļauts atbilstoši normatīvajiem aktiem dzīvokļa īpašuma jomā pieņemts lēmums par piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanu;
15.3.2.  norādīti piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbi un to izmaksas;
15.3.3.  norādīta persona, kas ir tiesīga iesniegt projekta iesniegumu un slēgt līgumu ar pašvaldību par līdzfinansējuma
piešķiršanu, kā arī veikt citas ar līdzfinansējuma saņemšanu saistītās darbības;
15.4.             atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas
būvprojekts vai tam pielīdzināms dokuments (Būvvaldē saskaņota labiekārtojuma skice uz aktuālas topogrāfiskas
pamatnes, tehniskā shēma u.tml.);
15.5.             saskaņā ar 2.pielikumu sagatavota plānoto izmaksu aprēķina (tāmes), kuru sastādījis
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības izvēlētais darbu veicējs, kurš apzināts tirgus izpētes
rezultātā, izvēloties no vismaz 3 pretendentu piedāvājumiem;
16.  Ja projekta iesniedzējs ir divas vai vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības, projekta
iesniegumam pievieno līgumu vai citu dokumentu, kurā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības
vienojušās par piesaistītā zemesgabala kopīgu labiekārtošanu, kā arī par labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu un
saglabāšanu.
17.  Ja projekta iesniedzējs ir plānojis veikt darbus uz zemesgabala, kurš nav projekta iesniedzēja īpašumā, bet, kura
robežas ir savienotas ar daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistīto zemesgabalu, projekta iesniegumam pievieno
zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu darbu veikšanai.
18.  Projekta iesniegumu var iesniegt sekojošos veidos:
18.1.        personīgi iesniedz pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads,
LV-4101) ne vēlāk kā paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norādītajā beigu termiņā;
18.2.        nosūtot pa pastu uz Cēsu novada pašvaldības adresi Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Par tā
iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.
18.3.        elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā
noteiktajam, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi iac@cesis.lv . Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem
jābūt DOC, DOCX,  XLS, PDF vai JPG formātā.
19.  Projekta iesniegumu iesniedz vienā eksemplārā latviešu valodā.
20.  Projekta iesniegumu paraksta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pilnvarotā persona.
21.  Ja pilnvarotā persona ir juridiska persona, projekta iesniegumu paraksta tās amatpersona ar paraksta tiesībām vai
tās pilnvarotā persona. Ja projekta iesniegumu paraksta juridiskas personas pilnvarotā persona, kopā ar projekta
iesniegumu iesniedz dokumentu, kas pilnvaro šo personu parakstīt projekta iesniegumu.
22.  Dokumentus noformē atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Projekta iesniegumā nedrīkst būt neatrunāti labojumi –
dzēsumi, aizkrāsojumi, svītrojumi vai papildinājumi.
 
6. ATBALSTĀMĀS UN NEATBALSTĀMĀS IZMAKSAS, LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS
23.  Izmaksas ir atbalstāmas, ja tās tieši ir nepieciešamas projekta īstenošanai, tās ir paredzētas apstiprinātajā projekta
iesniegumā.
24.  Par atbalstāmām izmaksām tiek uzskatītas:
24.1.             būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas;
24.2.             būvdarbu izmaksas;
24.3.             labiekārtojuma iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas;

mailto:iac@cesis.lv
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24.4.             būvuzraudzības veikšanas izmaksas;
24.5.             nodokļu un nodevu maksājumi, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja finansējuma saņēmējs
tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību.
24.6.             neparedzētie izdevumi ne vairāk kā 5% apmērā no kopējo atbalstāmo izmaksu summas.
25.  Par neatbalstāmām izmaksām tiek uzskatītas:
25.1.             izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tajā skaitā konsultāciju pakalpojumi
un citi pakalpojumi;
25.2.             projekta administrēšanas izmaksas;
25.3.             samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu, procentu maksājumi, soda
procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie
finansiālie izdevumi;
25.4.             izmaksas, kas radušās pirms noteikumu 46.punktā minētā līdzfinansējuma līguma noslēgšanas,
izņemot noteikumu 24.1.apakšpunktā minētās izmaksas, kuras ir atbalstāmas, pirms noslēgts līdzfinansējuma līgums;
25.5.             izmaksas, kas nav noteiktas kā atbalstāmas.
26.  Līdzfinansējumu var piešķirt šādām aktivitātēm sekojošā apmērā:
26.1.             brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas piesaistītajā zemes gabalā – 60% (sešdesmit procenti) apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma
jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 8500 (astoņi tūkstoši pieci simti eiro);
26.2.             iekškvartālu apgaismojuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai – 70% (septiņdesmit procenti)
apmērā no iekškvartālu apgaismojuma jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 4000 (četri
tūkstoši eiro);
26.3.             citam daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu
laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas
žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai) – 50% (piecdesmit procenti) apmērā no
daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, bet ne vairāk
kā EUR 3000 (trīs tūkstoši eiro);
26.4.             brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam (remonts, kuru veic
atsevišķiem brauktuvju, ietvju vai stāvlaukumu posmiem nolūkā likvidēt esošos defektus) – 70% (septiņdesmit procenti)
apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 3000 (trīs
tūkstoši eiro) ;
26.5.             būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādei un autoruzraudzībai – 50% (piecdesmit
procenti) apmērā no būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām;
26.6.             būvuzraudzības veikšanai – 50% (piecdesmit procenti) apmērā no būvuzraudzības veikšanas
izmaksām.
27.  Līdzfinansējuma apmēru, izņemot noteikumu 26.2. un 26.6.apakšpunktā noteikto līdzfinansējuma apmēru, palielina
par 10% (desmit procenti), ja:
27.1.             projekta iesniedzējs ir divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības;
27.2.             projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, pretendējot uz līdzfinansējumu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada
10.februāra noteikumiem Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo līdz
astoto kārtu" vai Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un turpmākajām kārtām”;
27.3.             projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis visu
mājas ārējo sienu un visu norobežojošo konstrukciju pārsegumu siltināšanu un visu ārdurvju bloku un visu logu bloku
atjaunošanu vai nomaiņu koplietošanas telpās, pretendējot uz līdzfinansējumu saskaņā ar Cēsu novada domes 2010.gada
18.februāra pieņemtajiem saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
energoefektivitātes pasākumu veikšanai”.
27.4.             projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis visu
mājas ārējo sienu un visu norobežojošo konstrukciju pārsegumu siltināšanu un visu ārdurvju bloku un visu logu bloku
atjaunošanu vai nomaiņu koplietošanas telpās, nepretendējot uz valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības finanšu
līdzekļiem;
28.  Uz līdzfinansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja par projekta līdzfinansētajām atbalstāmajām izmaksām
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ir saņemts līdzfinansējums no Valsts, pašvaldības, Eiropas Savienības fondu, citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.
 
7. PROJEKTU IESNIEGUMU VĒRTĒŠANA
29.  Projekta iesniegumu vērtēšanu pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa veic Komisija. Komisija, veicot
projektu iesniegumu vērtēšanu, var pieaicināt ekspertus.
30.  Pārbaudot projekta iesniegumu atbilstību, Komisija pārbauda projekta iesniegumu secīgi šādā kārtībā:
30.1.             projekta iesnieguma atbilstību noformējuma prasībām;
30.2.             projekta iesniedzēja un tā pilnvarotās personas, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, par kuru
iesniegts projekta iesniegums, atbilstību noteikumos izvirzītajiem kritērijiem;
30.3.             projekta iesniegumā iekļauto izmaksu aprēķinu pamatotību.
31.  Komisija, vērtējot projekta iesnieguma atbilstību noformējuma prasībām, pārbauda:
31.1.             vai projekta iesniegums iesniegts noteiktajā termiņā;
31.2.             vai projekta iesniegums sagatavots atbilstoši noteikuma 19., 20., 21. un 22.punktā minētajām
prasībām;
31.3.             vai projekta iesniegums satur visus noteikumu 15.punktā un, ja nepieciešams, arī 16. un 17.punktā
minētos dokumentus.
32.  Ja Komisija konstatē, ka projekta iesniegums būtiski neatbilst noformējuma prasībām, tā pieņem lēmumu par
projekta iesnieguma noraidīšanu un projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina. Komisija, veicot projekta iesnieguma
noformējuma prasību vērtēšanu, ir tiesīga pieprasīt projekta iesniedzējam vai tā pilnvarotajai personai iesniegt papildu
informāciju.
33.  Komisija, veicot projekta iesniedzēja un tā pilnvarotās personas, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, par kuru
iesniegts projekta iesniegums, vērtēšanu, pārbauda:
33.1.             vai projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 11.punkta prasībām;
33.2.             vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, par kuru iesniegts projekta iesniegums, atbilst noteikumu
12.punkta prasībām;
33.3.             vai projekta iesniedzēja pilnvarotā persona atbilst noteikumu 13.punkta prasībām.
34.  Lai pārliecinātos par projekta iesniedzēja un tā pilnvaroto personu, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, par kuru
iesniegts projekta iesniegums, atbilstību noteikumu 11., 12. un 13.punktam, pašvaldība informāciju iegūst pašvaldībai
pieejamajās datu bāzēs. Ja informācija, kas iegūta datu bāzēs ir nepilnīga vai neatbilst projekta iesniedzēja rīcībā esošajai
informācijai, vai pašvaldībai nevar to iegūt pati, pašvaldība var pieprasīt projekta iesniedzējam iesniegt papildu
informāciju.
35.  Ja Komisija konstatē, ka projekta iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, par
kuru iesniegts projekta iesniegums neatbilst noteikumos izvirzītajām prasībām, tā pieņem lēmumu par projekta
iesnieguma noraidīšanu un projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina. Komisija, veicot projekta iesniedzēja un tā
pilnvarotās personas, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, par kuru iesniegts projekta iesniegums, vērtēšanu, ir tiesīga
pieprasīt projekta iesniedzējam vai tā pilnvarotajai personai iesniegt papildu informāciju.
36.  Komisija, veicot projekta iesniegumā iekļauto izmaksu aprēķinu pamatotības vērtēšanu, pārbauda:
36.1.             vai projekta iesniedzējs ir pieprasījis līdzfinansējumu noteikumu 24.punktā noteiktajām
atbalstāmajām izmaksām;
36.2.             vai projekta iesniedzēja pieprasītais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs nepārsniedz noteikumu
26.punktā noteikto pašvaldības līdzfinansējuma apmēru;
37.  Ja Komisijai rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprēķina atsevišķu pozīciju atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā
ir tiesīga pieprasīt projekta iesniedzējam vai tā pilnvarotai personai sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu
atbilstība netiek pierādīta, Komisija ir tiesīga pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai atsevišķas pozīcijas izslēgt no
atbalstāmajām izmaksām.
38.  Komisijai, vērtējot projekta iesniegumu, ir tiesības pieprasīt no projekta iesniedzēja vai tā pilnvarotās personas
papildu informāciju saistībā ar pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
39.  Projektu iesniegumi, kuri izturējuši atbilstības pārbaudi, pretendē uz Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu šādā
secībā:
39.1.             priekšroku dod projekta iesniegumam, kuru iesniedzis noteikumu 27.punktā norādītais projekta
iesniedzējs;
39.2.             priekšroku dod projekta iesniegumam, kurš pašvaldībā iesniegts agrāk.
40.  Attiecībā uz projektu iesniegumiem, Komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
40.1.             apstiprināt projekta iesniegumu;
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40.2.             apstiprināt projekta iesniegumu ar nosacījumu;
40.3.             noraidīt projekta iesniegumu, ja tas nav izturējis atbilstības pārbaudi.
41.  Komisijas lēmumu nosūta projekta iesniedzēja pilnvarotajai personai, bet ja tādas nav, tad projekta iesniedzējam.
Papildus tam pašvaldības mājaslapā internetā www.cesis.lv tiek publicēta informācija, norādot projekta iesniedzēju un
pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma apjomu.
42.  Ja Komisijas atbalstīto projektu iesniegumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam saimnieciskajam
gadam pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos finanšu līdzekļus, projekta iesniedzējs kalendārā gada laikā
pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt tiklīdz līdzekļi pašvaldības budžetā šim mērķim tiek piešķirti.
8. PROJEKTA IEVIEŠANAS NOSACĪJUMI
43.  Pēc Komisijas lēmuma, ar kuru apstiprināts projekta iesniegumus vai tas apstiprināts ar nosacījumu, pašvaldība ar
projekta iesniedzēju vai tā pilnvaroto personu slēdz līgumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
44.  Līgumā par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu atrunā:
42.1.             projekta īstenošanas uzsākšanas termiņu;
42.2.             projekta īstenošanas beigu termiņu;
42.3.             projekta īstenošanai piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu un tā izmaksāšanas kārtību;
42.4.             pašvaldības tiesības kontrolēt projekta īstenošanas gaitu;
42.5.             projekta iesniedzēja atbildību par projekta īstenošanu un projekta ietvaros radīto materiālo
vērtību saglabāšanu vismaz 5 (piecus) gadus pēc projekta īstenošanas.
43.  Avansa maksājums 70% apmērā no kopējās līguma summas tiek pārskaitīts Projekta iesniedzēja bankas kontā 10
darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
44.  Atlikušais finansējums 30% apmērā no kopējās līguma summas tiek pārskaitīts Projekta iesniedzēja bankas kontā 10
darba dienu laikā pēc piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanas Cēsu novada pašvaldībā, to pārbaudes un
apstiprināšanas.
45.  Visus izdevumus, ko veicis projekta iesniedzējs, pamato ar juridiski saistošiem līgumiem un grāmatvedības
dokumentiem.
 
 
 
 
1.pielikums Cēsu novada domes 18.02.2016.  saistošajiem noteikumiem Nr.4
 
IESNIEGUMU VEIDLAPA
Informācija par projekta iesniedzēju un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
Projekta iesniegumu iesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas , Cēsīs, Cēsu novadā , LV-, dzīvokļu
īpašnieku kopība.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā
platība (norādīt kvadrātmetros):

 

Dzīvokļu īpašumu skaits (norādīt skaitļos):  
Neapdzīvojamo telpu platība  (norādīt
procentos):

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja atbilst
noteikumu 27.punktam(norādīt "jā" un
kuram no noteikumu 27.punkta
apakšpunktiem tā atbilst vai "nē"):

 

 
Informācija par projekta iesniedzēja pilnvaroto personu
Pilnvarotās personas vārds,
uzvārds (fiziskai personai) vai
nosaukums (juridiskai personai)

 

PVN maksātājs (norādīt "jā" vai "nē")  
Personas kods (fiziskai personai) vai
vienotais reģistrācijas numurs (juridiskai
personai)

 

http://likumi.lv/doc.php?id=254726#p28
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Juridiskā adrese (juridiskai personai) vai
deklarētā dzīves vieta (fiziskai personai)

 

Korespondences adrese:  
Kontaktpersonas vārds, uzvārds,
telefona numurs:

 

Bankas rekvizīti:  
 
Projekta izmaksas un tā ieviešana
Plānotais projekta īstenošanas
laiks (norādīt pilnos mēnešos,
ievērojot, ka projekta īstenošanas
laiks nevar pārsniegt 12 (divpadsmit)
mēnešus):

 

Projekta izmaksu aprēķins: Projekta iesniedzēja
finansējums (norādīt
summu euro)

Pašvaldības
līdzfinansējums
(norādīt summu euro)

Kopā (norādīt summu
euro)

Projekta kopējās izmaksas:    
Projekta atbalstāmās izmaksas:    
Brauktuves ietves vai
stāvlaukuma jaunbūves,
pārbūves vai atjaunošanas
izmaksas: (ne vairāk kā 60% vai
70%)

   

Apgaismojuma jaunbūves,
pārbūves vai atjaunošanas
izmaksas: (ne vairāk kā 70%)

   

Citam daudzdzīvokļu
dzīvojamajai mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtojumam:
(ne vairāk kā 50% vai 60%)

   

Brauktuves, ietves vai
stāvlaukuma esošā seguma
izlases remonta izmaksas: (ne
vairāk kā 70% vai 80%)

   

Būvprojekta vai tam
pielīdzināma dokumenta
izstrādes izmaksas un
autoruzraudzības veikšanas
izmaksas: (ne vairāk kā 50% vai
60%)

   

Būvuzraudzības veikšanas
izmaksas (ne vairāk kā 50%)

   

 
Iesniedzamie dokumenti lapas Nr.
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to
aizstāj, kopija _

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija _
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas būvprojekts vai tam pielīdzināms dokuments _
līguma, uz kura pamata izstrādāts piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas būvprojekts vai
tam pielīdzināms dokuments, kopija. _

plānoto izmaksu aprēķins (tāme) _
līgums vai tam pielīdzināms dokuments, kurā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu
īpašnieku kopības vienojušās par piesaistītā zemesgabala kopīgu labiekārtošanu, kā arī par
labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu un saglabāšanu (ja piemērojams)

_
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zemesgabala, kurš nav projekta iesniedzēja īpašumā, īpašnieka rakstisku piekrišanu darbu
veikšanai (ja piemērojams) _

Projekta iesniegums sastādīts 201.gada ._
Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona
  
  
  
paraksts (paraksta atšifrējums)
 
Pielikums Cēsu novada domes 18.02.2016.  saistošajiem noteikumiem Nr.4
 
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Cēsu novada domes 2016.gada 18.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4
„ Par Cēsu novada  pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”
 
Paskaidrojuma raksta
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.² panta otrās daļas
5.punkts nosaka, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas
īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu
dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.
Novada teritorijā lielākajā daļā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto
zemesgabalu infrastruktūra ir nolietojusies, kas degradē apkārtējo vidi un prasa
lielus ieguldījumus tās atjaunošanai.
Saistošo noteikumu „ Par Cēsu novada  pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai”, turpmāk – Noteikumi, mērķis ir labiekārtot daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju pieguļošos zemesgabalus, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves vidi
publiskajā telpā.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir finansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai,
līdzfinansējuma apmēru, piešķiršanas nosacījumus un kārtību, kādā tiek
kontrolēts līdzfinansējuma izlietojums.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Konkrēta Noteikumu finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav iepriekš
nosakāma, jo nav iespējams iepriekš precīzi prognozēt pieteikumu skaitu, kas tiks
iesniegti līdzfinansējuma saņemšanai. Līdzfinansējums projektiem tiks piešķirts
līdz maksimālajam šai programmā paredzētajai summai, kas 2016.gada budžetā
ir plānota 20 000 EUR apmērā.
Programma paredzēta kā ilgtermiņa.  Turpmākā budžeta plānošana notiks
atkarībā no dzīvojamo māju īpašnieku un apsaimniekotāju aktivitātes izvērtējuma
un budžeta iespējām.

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

Uzrunātie apsaimniekotāji izteikuši atbalstu Noteikumu redakcijai un gatavību
pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu, līdz ar to paredzams, ka sagaidāms
paaugstināts pieprasījums saistībā ar teritorijas labiekārtošanas darbu
veikšanu.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Pieteikumus izvērtēs ar Cēsu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota
komisija.
Pieteikumi, kuri neatbildīs Noteikumiem, tiks noraidīti, ko pretendents būs tiesīgs
apstrīdēt Cēsu novada domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņems Cēsu novada dome 2 (divu)
mēnešu laikā no pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.
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6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas notikušas ar lielāko daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju
Cēsu novadā – SIA „CDzP”.

 

Lēmums Nr. 55 Par amata vienību izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Lai nodrošinātu Cēsu novada domes 30.12.2015. lēmuma Nr. 324 “Par Vaives pagasta pārvaldi” izpildi atbilstoši Vaives
pagasta pārvaldes reorganizācijas plānam un likuma “Par pašvaldībām” 69.1 panta izpildes nodrošināšanu, ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 11.02.2016. atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm
par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, E.Geruļskis,
A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             31.03.2016. likvidēt Vaives pagasta pārvaldē šādas amata vienības : sekretārs-speciālists
dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos ( likme), nekustamo īpašumu pārvaldnieks-automašīnas vadītājs (1 likme),
komuālinženieris (1 likme), apkopējs (0.5+0.5 likme), sētnieks (0,5 likmes), Veismaņu kapu uzraugs (0.5 likme), Rāmuļu
kapu uzraugs (0.5 likme), Rīdzenes ciema sētnieks (1 likme), Krīvu ciema sētnieks (1 likme), labiekārtošanas darbu
strādnieks (1 likme), greidera vadītājs (1 likme), kurinātājs (1 likme), skolēnu autobusa vadītājs (1 likme), Attīrīšanas
iekārtu operators (0.25 likme).
2.             31.03.2016. likvidēt amata vienību Vaives pagasta pārvaldes vadītājs (1 likme).
3.             Ar 01.04.2016. izveidot iestādē “Cēsu novada pašvaldība” nodaļu “Vaives pagasta pārvalde” ar
šādām amata vienībām:
1.1.     Pārvaldes vadītājs (23.amatu saimes IV līmenis, 10.mēnešalgu grupa, mēnešalga par normālu darba laiku 1210
EUR, amatam noteikts nepilns darba laiks 0,6 likme (24 stundas nedēļā) kods pēc profesiju klasifikatora 1211 33);
1.2.      Sekretārs (23.amatu saimes IIB līmenis, 7.mēnešalgu grupa, mēnešalga par normālu darba laiku 750 EUR,
amatam noteikts nepilns darba laiks 0,8 likme (32 stundas nedēļā) kods pēc profesiju klasifikatora 4120 03);
1.3.     Vieglās automašīnas vadītājs- saimniecības pārzinis (3.amatu saimes IIB līmenis, 8.mēnešalgu grupa, mēnešalga
par normālu darba laiku 820 EUR, amatam noteikts nepilns darba laiks 0,7 likme (summēts darba laiks, 28 stundas
nedēļā) kods pēc profesiju klasifikatora 5151 11);
1.4.     Apkopējs- sētnieks (13.amatu saime I līmenis, 1.mēnešalgu, mēnešalga par normālu darba laiku 370 EUR , kods
pēc profesiju klasifikatora 9112 01);
1.5.     Kurinātājs- strādnieks (13.amatu saimes III līmenis, 4.mēnešalgu grupa, mēnešalga par normālu darba laiku 370
EUR, kods pēc profesiju klasifikatora 8182 04);
1.6.     Skolēnu autobusa vadītājs (41.amatu saimes III līmenis, 7.mēnešalgu grupa, mēnešalga par normālu darba laiku
714 EUR, summēts darba laiks, kods pēc profesiju klasifikatora 8182 04);
1.7.     Kapu strādnieks- kapsētas uzraugs (13.amatu saime IIA līmenis, 2.mēnešalgu grupa, mēnešalga par normālu
darba laiku 370 EUR, kods pēc profesiju klasifikatora 9214 03);
2.             Ar 01.04.2016. izveidot iestādes “Cēsu novada pašvaldība” Komunālajā nodaļā šādas amata vienības:
2.1.     Grēdera vadītājs (41.amatu saimes I līmenis, 5.mēnešalgu grupa, mēnešalga par normālu darba laiku 714 EUR,
amatam noteikts nepilns darba laiks 0,5 likme (summēts darba laiks, 20 stundas nedēļā), kods pēc profesiju klasifikatora
8341 06);
2.2.     Labiekārtošanas darbu strādnieks (13.amatu saime IIA līmenis, 2.mēnešalgu grupa, mēnešalga par normālu
darba laiku 370 EUR, kods pēc profesiju klasifikatora 9214 03).
3.      Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vad. V.Zaļaiskalna) ne vēlāk kā 29.02.2016. brīdināt ar uzteikumu Vaives
pagasta pārvaldes darbiniekus par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar 31.03.2016., ja darbinieki nepiekritīs turpināt
darba tiesiskās attiecības Cēsu novada pašvaldībā atbilstoši Cēsu novada pašvaldības piedāvātajiem nodarbinātības
noteikumiem. 
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam:
4.1.       slēgt grozījumus darba līgumos, ja darbinieki piekrīt turpināt darba tiesiskās attiecības Cēsu novada
pašvaldībā, t.sk., nodrošinot darbiniekam no 01.04.-30.04.2016. iepriekš noteiktās darba samaksas izmaksu (ja tā iepriekš
bijusi noteikta augstāka), proporcionāli noteiktajam darba laikam, un saglabājot citas sociālās garantijas, t.sk.,
neizmantotās atvaļinājuma daļas pārcelšana;
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4.2.       veikt turpmākās darbības (amata vienību saraksta izmaiņas, mēnešalgas noteikšana, saimes un līmeņa, un
profesiju klasifikatora koda izmaiņas, nodaļas reglamenta apstiprināšana) un lēmuma izpildes organizēšanu, saistībā ar
izveidotajām amata vienībām.
5.      Uzdot Vaives pagasta pārvaldes vadītājam un Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam līdz
31.03.2016. iesniegt apstiprināšanai Cēsu novada domē ar Cēsu novada domes 30.12.2015. lēmuma Nr. 324 “Par Vaives
pagasta pārvaldi” izpildi un Vaives pagasta pārvaldes reorganizācijas plāna izpildi saistītos lēmumus.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 56 Par  pārvaldes uzdevuma nodošanu pašvaldības aģentūrai
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Lai nodrošinātu Cēsu novada domes 30.12.2015. lēmuma Nr. 324 “Par Vaives pagasta pārvaldi” izpildi atbilstoši Vaives
pagasta pārvaldes reorganizācijas plānam, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2016. atzinumu
(protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs,
U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass,
A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Likvidēt 31.03.2016. Vaives pagasta pārvaldē šādus amatus:  Tautas nama vadītājs (0.75 likme),
Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītājs (0.5+0.5 likme), pārvaldes uzdevumu (kultūra un amatiermāksla) ar
01.04.2016. nododot pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.
2.        Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad. A.Zerne) Cēsu novada pašvaldības 2016.gada
budžetā pārvaldes uzdevuma (kultūra un amatiermāksla) izpildei nepieciešamo finansējumu (Tautas nama vadītājs,
Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītājs, kultūras pasākumi Vaives pagasta, Cēsu novadā) paredzēt pašvaldības
aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” budžetā.
3.        Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vad. V.Zaļaiskalna) ne vēlāk kā 29.02.2016. brīdināt ar uzteikumu Vaives
pagasta pārvaldes darbiniekus par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar 31.03.2016., ja darbinieki nepiekritīs pašvaldības
aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” piedāvātajiem noteikumiem.
4.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 57 Par telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas
apstiprināšanu

Ziņo: S.Capare, SIA “Vidzemes koncertzāle” finanšu direktore
 
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no diviem zemes gabaliem un vienas ēkas, Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu
nov., kadastra numurs 4201 005 1502, reģistrētas Cēsu rajona tiesa Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 1000 0013 2773 (lēmuma datums 22.10.2013. – pilns īpašuma sastāvs) Cēsu novada pašvaldībai, turpmāk –
Pašvaldība.
31.03.2014. starp Pašvaldību un SIA „Vidzemes koncertzāle” noslēgts Pārvaldīšanas līgums Nr. 169/2014/2-20.2 saskaņā ar
kuru Cēsu novada pašvaldības nekustamais īpašums Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1502 tiek
nodots pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”.
27.04.2015. starp Pašvaldību un SIA „Vidzemes koncertzāle” noslēgts Deleģēšanas līgums Nr.226/2015/2-20.1, ar kuru
noteikts, ka SIA „Vidzemes koncertzāle” nodrošina Cēsu novada amatiermākslas kolektīviem telpas ēkā Raunas ielā 12,
Cēsīs, Cēsu nov., mēģinājumiem, koncertiem un izrādēm.
               Ievērojot SIA „Vidzemes koncertzāle” 21.12.2015. dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr.4,
punkts 2.), likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1  panta trešo daļu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
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nosacījumiem” 54. līdz 59.punktiem, 27.04.2015.  Deleģēšanas līguma Nr. 226/2015/2-20.1 punktu 2.6.1. un Cēsu novada
domes saistošos noteikumus Nr.2 „Par Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžetu” (prot.Nr.1, 5.p.), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova,
I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 

Atcelt Cēsu novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.19 Par telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas1.
apstiprināšanu (29.01.2015. sēdes protokols Nr.1, 20.p.)
Apstiprināt amatiermākslas kolektīviem lietošanā nodoto telpu Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 42012.
005 1502 uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksu:

2.1.    EUR 4.98 (mēnesī par vienu kvadrātmetru) par telpu Nr.118 (85.4 m2), Nr.116 (38.2 m2), Nr.111 (39.8 m2), Nr.117
(2.6 m2), Nr.2 (31.1 m2), Nr.106 (49.2 m2), Nr.4 (51.5 m2), Nr.45 (107.8 m2), turpmāk viss kopā – Telpas pastāvīgā lietošanā
(telpu Nr. un telpu platība saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu). Plānoto izmaksu aprēķins pielikumā Nr.1;
2.2.    EUR 109.73 (stundā) par telpu Nr.35 (Lielā zāle) izmantošanu. Izmaksu aprēķins pielikumā Nr.2;
2.3.    EUR 24.25 (stundā) par telpu Nr.1 telpu grupā Nr.4 (Izstāžu zāle) izmantošanu, Izmaksu aprēķins pielikumā Nr.2.

Apstiprināt nomas maksu par telpām Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1502 – nedzīvojamas1.
biroja telpas Nr. 85 ēkas 5.stāvā ar kopējo platību 120.1 m2 EUR 3.96 (mēnesī par vienu kvadrātmetru), bez PVN.
Plānoto izmaksu aprēķins pielikumā Nr.1. Papildus tam tiek apmaksāti komunālie pakalpojumi (centrālapkure,
elektroenerģija, ūdens un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, interneta pieslēgums).
Izcenojums tiek piemērots, sākot ar 2016.gada 1.februāri. 2.

5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.
 
 
Pielikums 1
Pielikums 2
 

Lēmums Nr. 58 Par nolietojuma apmēra un apmaksas kārtības apstiprināšanu

Ziņo: S.Capare, SIA “Vidzemes koncertzāle” finanšu direktore
 
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no diviem zemes gabaliem un vienas ēkas, Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu
nov., kadastra numurs 4201 005 1502, reģistrētas Cēsu rajona tiesa Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 1000 0013 2773 (lēmuma datums 22.10.2013. – pilns īpašuma sastāvs) Cēsu novada pašvaldībai, turpmāk –
Pašvaldība.
31.03.2014. starp Pašvaldību un SIA „Vidzemes koncertzāle” noslēgts Pārvaldīšanas līgums Nr. 169/2014/2-20.2 saskaņā ar
kuru Cēsu novada pašvaldības nekustamais īpašums Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1502 tiek
nodots pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 27.03.2014. lēmumu Nr.164 “Par telpu grupas (izglītības iestāde), kadastra
apzīmējums 4201 005 1502 001 020, Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā” (protokols Nr.4, 15.punkts),
SIA “Vidzemes koncertzāle” 2014.gada 17.aprīlī noslēdza nomas līgumu Nr. 4-9/2 ar Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolu.
Ievērojot SIA „Vidzemes koncertzāle” 28.02.2015. dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr.1, punkts 2.), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-
Markova, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai lietošanā par maksu – nomā, nodoto mēbelētu un ar
inženiertehnoloģisko infrastruktūru aprīkotu telpu grupu, kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001 020,  ar adresi
Raunas iela 12-2, Cēsis, Cēsu nov., 1168,4 m2 platībā, kopējas izmaksas 2015.gadā EUR 56 363.64 un pamatlīdzekļu
nolietojumu EUR 14 721.84;

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2016/pielikums_lem.nr.57.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2016/pielikums_lem.nr.57.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2016/pielikums_pie_lem.nr.57.pdf
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Atļaut SIA “Vidzemes koncertzāle” pamatlīdzekļu nolietojumu kopā EUR 14 721.84 apmērā atmaksāt 2016.gadā –1.
dzēšot katru mēnesi 1/12 daļu, t.i. EUR 1 226.82;
Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.2.

 
Pielikums
 

Lēmums Nr. 59 Grozījumi Cēsu novada domes 29.10.2015. sēdes lēmumā Nr. 261
“Par pašvaldības grants ceļu pārbūves atlases kritēriju apstiprināšanu pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”

Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
 
       Eiropas komisijā ir apstiprināta Latvijas Lauku attīstības programma 2014. līdz 2020.gadam. Viena no
programmas aktivitātēm ir pasākums “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis ir
atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un
apdzīvotības saglabāšanos. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldības grants ceļu (turpmāk- objekts) būvniecība vai pārbūve.
Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumu Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 8. punkts
paredz, ka projekta ietvertos objektus nosaka vietējā pašvaldība pēc tās noteiktiem un apstiprinātiem atlases kritērijiem.
Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem. Likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 10. punkti nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) kā arī sekmēt
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2., 10. punktiem, Ministru kabineta 18.08.2015.
noteikumu Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiešanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā” 7.3., 8., 9. punktiem un saskaņā ar Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 16.02.2016. atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova,
I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
1.      Grozīt 1. punktu un izteikt šādā redakcijā: “Noteikt  pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” šādus pašvaldības autoceļu atlases  kritērijus:

Nr.p.k. Atlases kritēriji
Uzņēmumi, kuru darbību skar pašvaldības grants ceļš
1. Uzņēmumu skaits, kuri projektā plānoto ceļu izmanto savas uzņēmējdarbības

vajadzībām,  (dati uz 01.09.2015.)
2. Nosacītās liellopu vienības (dati uz 01.09.2015.)
3. Bišu saimju skaits
Satiksmes pieejamība iedzīvotājiem
4. Iedzīvotāju skaits, kas izmanto pašvaldības grants ceļu, nokļūšanai uz izglītības

iestādi un atpakaļ, nokļūšanai uz darbu, veikalu, medicīnas iestādi, u.tml.
 
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 
 
 

Lēmums Nr. 60 Par projekta „Pastkarte Latvijai “ iesniegšanu „Jaunatnes

ftp://cesisnew@www.cesis.lv/uploads/files/lemumu_pielikumi/2016/pielikums_lem.nr.58.pdf
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starptautisko programmu aģentūra” atklātam projektu konkursam „Atbalsts
jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt
jauniešu piederības apziņu”

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
Lai realizētu jaunatnes politiku pašvaldībā un uzlabotu jauniešu – personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem – dzīves kvalitāti,
veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī
atbalstītu darbu ar jaunatni, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta
3.daļu, ievērojot  Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020., Cēsu novada integrētās attīstības programmu 2013.
– 2019.gadam un Cēsu novada Jaunatnes politikas stratēģija 2012. - 2017.gadam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15
balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Sagatavot  un iesniegt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātam projektu konkursam
„Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”
projektu” Pastkarte Latvijai”, kura maksimālais finansējuma apmērs ir 3500,00 euro.
2.       Noteikt Cēsu novada jaunatnes lietu speciālisti Ivetu Jermolājevu  kā projekta atbildīgo personu.
3.       Projekta īstenošanas laikā atļaut Cēsu Bērnu un jauniešu centram no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt
projekta „Pastkarte Latvijai “ priekšfinansējumu daļu  ne vairāk kā 20% apmērā no projekta maksimālā finansējuma.
4.       Uzdot Cēsu Bērnu un jauniešu centram finansējumu atmaksāt iestādes uzturēšanas izdevumos 5 (piecu)
darba dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas.
5.       Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.
6.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 
 

Lēmums Nr. 61 Par Cēsu novada domes 2016.gada 18.februāra saistošo
noteikumu Nr. 5 „Grozījumi Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos
noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
maksas pakalpojumi” apstiprināšanu

Ziņo: J.Markovs, Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
 
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g apakšpunktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17. panta otro un ceturto daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15
balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2016.gada 18.februāra saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozījumi Cēsu novada domes
21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”
saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
Cēsu novada domes 18.02.2016.
lēmumam Nr. 61
 
 APTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 18.02.2016.
lēmumu Nr. 61
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
 
2016.gada
18.februārī                                                                     
                Nr.5
 
 Grozījumi Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi  
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu  
1.             Izdarīt Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” šādus grozījumus:
 
1.1.       Papildināt pielikumu ar jaunu 1.1punktu šādā redakcijā:
 

1.1 Ieejas maksa uz teatralizētajām programmām Cēsu pils kompleksā:

Programma, ilgums *
Cena EUR
vienai personai
(grupa no 20-35
personām)

Cena EUR
vienai
personai
(grupa no
36-50
personām)

Viduslaiku spēles (1,5 stunda) pieaugušajiem 6,00 5,00
Viduslaiku spēles (1,5 stunda) skolēniem, studentiem 4,50 3,50
Kas dzīvoja Cēsu pilī? (1,5 stunda) pieaugušajiem 7,50 6,00
Kas dzīvoja Cēsu pilī? (1,5 stunda) skolēniem, studentiem 6,00 4,50
Gatavojies kaujai Cēsu pilī! (2 stundas) pieaugušajiem 10,00 8,00
Gatavojies kaujai Cēsu pilī! (2 stundas) skolēniem,
studentiem 8,50 6,50

Viduslaiku dzīres Cēsu Viduslaiku pilī (2,5 stundas)
pieaugušajiem 10,00 8,00

Viduslaiku dzīres Cēsu Viduslaiku pilī (2,5 stundas)
skolēniem, studentiem 8,50 6,50

Pieņemšana pie Livonijas ordeņa mestra Valtera fon
Pletenberga (3 stundas) pieaugušajiem 15,00 11,00

Pieņemšana pie Livonijas ordeņa mestra Valtera fon
Pletenberga (3 stundas) skolēniem, studentiem 13,50 9,50

Viesos pie grāfa Zīversa Jaunajā pilī  (1,5 stundas) 
pieaugušajiem 10,00 7,50

Viesos pie grāfa Zīversa Jaunajā pilī  (1,5 stundas)
skolēniem, studentiem 8,50 6,00

Viduslaiku kāzas (1,5 stundas) 120,00
 
1.2.       Izteikt pielikuma 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
 

2.    Muzejpedagoģiskās programmas:
2.1. Muzeja kompleksā (personai) 2,00

 
1.5.Izslēgt pielikuma 9.6.un 9.7.punktus.
 
1.6.Papildināt pielikumu ar jaunu 25.1punktu šādā redakcijā:
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25.1 Sabiedriskās tualetes izmantošana pasākuma laikā Palasta ielā 24, Cēsīs, ja
pakalpojums netiek apmaksāts atbilstoši 9.1.-9.4.punktiem
25.11 Pasākumam ar norises laiku mazāk par 3 stundām 75,00
25.12 Pasākumam ar norises laiku vairāk par 3 stundām 150,00

 
1.7.Papildināt pielikuma 26.punktu ar jaunu 26.3.un 26.4.apakšpunktiem šādā redakcijā:
 

26.3. Krēsla pārvalka noma (1 gab., dienā) 2,00
26.4. Krēsla noma (1 gab., dienā) 1,00

 
1.8.Izslēgt pielikuma 27.1.punktu.
 
1.9.Papildināt pielikumu ar jaunu 33.punktu šādā redakcijā:
“33. Sadarbības partneriem, ar kuriem pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” noslēgusi sadarbības
līgumu, var tik piešķirta atlaide 10-50% apmērā no 1.1.-1.12.punktā, 3.1punktā un 3.1.-3.20.punktā noteiktās summas.”
 
2.             Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī.
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes 18.02.2016.
lēmumam Nr. 61
Paskaidrojuma raksts
Par Cēsu novada domes 2016.gada 18.februāra saistošo noteikumu Nr. 5
„Grozījumi Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
 

Pašreizējās situācijas raksturojums
 
 

„Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
maksas pakalpojumi apstiprināti ar Cēsu novada domes
21.11.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Pašvaldības
aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas
pakalpojumi”.

Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības raksturojums,
dokumenta būtība

Spēkā esošo maksas pakalpojumu satura un cenas
precizēšana, jaunu pakalpojumu veidu ieviešana.

Īss Saistošo noteikumu projekta satura
izklāsts

Precizēts pakalpojumu saturs un cena, paredzēta jaunu
pakalpojumu veidu ieviešana.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības budžetu

Ieņēmumu palielināšanās. Ņemot vērā to, ka cenu aprēķins
veikts pamatojoties uz iepriekšējā pārskata  gada
faktiskajām izmaksām, kā arī prognozējot  atsevišķu
izdevumu apmērus, pieļauta cenu noapaļošana, kas neveido
būtisku atšķirību starp pašizmaksu aprēķiniem un
noteiktajām cenām.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz administratīvajām
procedūrām 

Nav

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem
Saistošie noteikumi sagatavoti
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
14.punkta g apakšpunktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17.panta otro un
ceturto daļu
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Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

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

 

Lēmums Nr. 62 Par telpu nomas maksu biedrības “FIRST LEGO League Latvia”
rīkotajām robotikas sacensībām

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Cēsu pilsētas Sporta skolas pārvaldīšanā esošā  Sporta kompleksa Piebalgas ielā 18, Cēsis, Cēsu novadā telpas
nododamas nomā saskaņā ar Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumu Nr.19 “Par Cēsu pilsētas Sporta skolas
apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu ” un  Cēsu Valsts
ģimnāzijas pārvaldīšanā esošās telpas nododamas nomā saskaņā ar Cēsu novada domes 19.09.2013. lēmumu Nr.379 “Par
Cēsu novada izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu“.
Cēsu novada pašvaldība 10.02.2016. ir saņēmusi biedrības “FIRST LEGO League Latvia” iesniegumu ar lūgumu piešķirt
bez maksas telpas robotikas sacensību organizēšanai Cēsu pilsētas Sporta kompleksā sporta spēļu  zāli (Piebalgas ielā
18, Cēsis, Cēsu novads ) 2016. gada 20. februārī no 8.00 -  19.00 un Cēsu Valsts ģimnāzijā divus kabinetus (Leona
Paegles ielā 1) ar aprīkojumu, kas paredzēts  prezentācijas rīkošanai, 2016. gada 20.februārī no 10.00 – 15.00.
Lai popularizētu zinātni un tehnoloģijas jauniešu vidū, pilnveidotu nepieciešamās iemaņas un prasmes darbā ar mācību 
aprīkojumu, kā rezultātā tiek  uzbūvēts un uzprogrammēts autonoms LEGO Minstorm robots, ievērojot  Izglītības
attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020., Cēsu novada integrētās attīstības programmu 2013. – 2019.gadam  un Cēsu
novada pašvaldības Izglītības stratēģiju, ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-
Markova, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass, A.Bimbirulis, L.Krastiņa, M.Malcenieks), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
 

Lai nodrošinātu robotikas sacensību organizēšanu atļaut nodot nomā bez atlīdzības biedrībai “FIRST LEGO1.
League Latvia” :

1.1.    Cēsu pilsētas Sporta skolai pārvaldīšanā esošo Cēsu pilsētas Sporta kompleksa (Piebalgas iea 18, Cēsis , Cēsu
nov.) Sporta spēļu  zāli 2016. gada 20. februārī no 8.00 - 19.00;
1.2.     Cēsu Valsts ģimnāzijai pārvaldīšanā esošos divus kabinetus (Leona Paegles iela 1, Cēsīs, Cēsu nov.) ar
aprīkojumu 2016. gada 20.februārī no 10.00 – 15.00

 Uzdot Cēsu pilsētas Sporta skolai (direktore R.Vanadziņa) un Cēsu Valsts ģimnāzijai nododot nomā telpas un1.
telpā esošo aprikojumu nodrošināt pārvaldīšanā nodotā īpašuma saglabāšanu.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.2.

http://www.cesis.lv/
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