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Lēmums Nr. 113 Par nolikuma “Cēsu bāriņtiesas nolikums” apstiprināšanu

Ziņo: M.Dzalbe, bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, 41. panta
pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus, Bāriņtiesu likuma 2. panta
pirmo daļu, kas nosaka, ka bāriņtiesa ir novada vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības
iestāde, un 7. panta otro daļu, kas nosaka, ka bāriņtiesā ievēlējamo bāriņtiesas locekļu skaitu nosaka attiecīgās
pašvaldības dome atbilstoši pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaitam, lai pilnvērtīgi
nodrošinātu bērnu uz aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību, LR Ministru kabineta 19.12.2006.
”Bāriņtiesas darbības noteikumu” Nr.1037 punktu 2, kas nosaka, ka bāriņtiesa izstrādā bāriņtiesas nolikumu, kuru
apstiprina attiecīgās pašvaldības dome, 3. punktu, kas nosaka, ka bāriņtiesas nolikumā paredz bāriņtiesas organizatorisko
struktūru, apmeklētāju pieņemšanas laiku, kā arī kārtību, kādā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas
materiāliem, 8. punktu; ka par bāriņtiesu izveidošanu, tās atrašanās vietām un apmeklētāju pieņemšanas laikiem vai
izmaiņām minētajā informācijā pašvaldības dome paziņo Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai un Tieslietu
ministrijai divu nedēļu laikā pēc attiecīgās iestādes izveidošanas, ievērojot Sociālo un veselības jautājumu komitejas
05.04.2018. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr. 214 “Par Cēsu novada bāriņtiesu”.
2.      Apstiprināt Cēsu novada bāriņtiesas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram.
pielikums
 

Lēmums Nr. 114 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa
noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Saules ielā 23-20, Cēsīs,
Cēsu novadā

Ziņo: I.Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un 15. panta pirmās daļas 9. punktu par pašvaldības
autonomo funkciju “palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, kas noteic, ka viens no palīdzības sniegšanas iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā veidiem ir palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, un 11. panta trešo daļu par to, ka
pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai dzīvojamai telpai
noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu (..), un 21.¹ panta pirmo daļu par to, ka pašvaldībai piederošu vai
tās nomātu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldība dome noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu,
pašvaldība ir tiesīga izīrēt pašvaldības attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē (rīcības virzieni, jomas, u.c.)
nodarbinātam kvalificētam speciālistam un speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu
pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums, ievērojot Cēsu novada
domes 30.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 18 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.4. apakšpunktu un lai
nodrošinātu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā valsts vai pašvaldības autonomo funkciju vai Cēsu novada attīstībai
nepieciešamajiem speciālistiem, izīrējot viņiem pašvaldības dzīvojamās telpas,  ievērojot Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas 05.04.2018. atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noteikt pašvaldībai piederošajai neizīrētajai dzīvojamai telpai Saules ielā 23-20, Cēsīs, Cēsu novadā,
speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I.Sietiņsone).
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2018/pielikums%20lēm.%20nr.113.pdf
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Lēmums Nr. 115 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija
lēmumā Nr. 173 ‘’Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju’’

Ziņo: S.Zvirbule, Administrācijas biroja juriste
 
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā un amatu nosaukumos, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu un  likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 8.1 pantu, ņemot vērā likumos, LR Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu
novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto
komisiju reglamentos vai nolikumos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Latvijas
Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes lēmumos, Cēsu novada pašvaldības
amatpersonu rīkojumos, darbinieku amata aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt
interešu konflikta situāciju, Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 173 ‘’Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisiju’’  šādu grozījumu:
Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
‘’2. Lai nodrošinātu pašvaldības mantas atsavināšanas kārtības ievērošanu, apstiprināt Pašvaldības mantas atsavināšanas
un izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs :
A.MIHAĻOVS, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks :
A.ZERNE, Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja
            Komisijas locekļi:      
                   S.Zvirbule, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja juriste
V.KALANDĀROVS, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs   
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
            Komisijas sekretārs:
            A.ĶERPE, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Nekustamo īpašumu
pārvaldnieks.’’
 

Lēmums Nr. 116 Par Cēsu novada domes 2018. gada 19.aprīļa saistošo
noteikumu Nr. 13 “Par Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un
uzturēšanas kārtību”  apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 43.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un
attīstības komitejas 05.04.2018. (prot. Nr.4) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2018. (prot. Nr.5)
atzinumu,  Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 22.06.2010. lēmumu Nr.352 “Par Cēsu novada domes saistošo
noteikumu Nr.22 „Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu” apstiprināšanu”.
2.      Apstiprināt Cēsu novada domes 2018. gada 19.aprīļa saistošos noteikumus Nr. 13  „Par Cēsu novada
pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību” saskaņā ar pielikumu.
3.      Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Administrācijas vadītājai.
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Saistošie noteikumi – pielikumā

Lēmums Nr. 117 Par Cēsu novada domes 2018.gada 8.marta saistošo noteikumu
Nr.6 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas
Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības
programmas” precizēšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā  04.04.2018.saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk  -
VARAM)  04.04.2018. vēstule  Nr.1-18/2923 (Cēsu novada pašvaldībā   reģistrēta ar Nr.1295), kur VARAM savas
kompetences ietvaros ir izvērtējusi Cēsu novada domes 2018.gada 8.marta saistošos noteikumus Nr.6 “Par
līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās
ievirzes un interešu izglītības programmas” un pieņēma tos zināšanai (pozitīvs atzinums), vienlaikus lūgusi saistošos
noteikumus precizēt.
Ievērojot iepriekš minēto, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 45.pantu un pamatojoties uz Cēsu novada domes Izglītības, kultūras
un sporta komitejas 05.04.2018. atzinumu (protokols Nr.5) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2018.
atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 

Precizēt Cēsu novada domes 2018.gada 8. marta saistošos noteikumus Nr.6 “Par līdzfinansējuma samaksas1.
kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu
izglītības programmas” :

1.1.            no tiesiskā pamatojuma svītrot norādi uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu;
1.2.            1.punktā vārdu  “iekasēta”  aizstāt ar vārdu “noteikta”;
1.3.            2.punktu izteikt jaunā redakcijā :“ Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz Izglītības iestāžu
izglītojamo (turpmāk – Audzēkņu) vecāku, aizbildņa vai personu, kas viņu aizstāj, (turpmāk – Likumiskie pārstāvji)
daļējām iemaksām Līdzfinansējumam par profesionālās ievirzes un interešu izglītības  programmas apguvi, kuras tiek 
apgūtas Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošajās telpās atbilstoši Izglītības iestādes nolikumam”;
1.4.            svītrot 5.punktu.
2.         Publicēt laikrakstā “Cēsu Vēstis” atbilstoši šī lēmuma 1.puntam precizētos Cēsu novada domes 2018.gada
8.marta saistošos noteikumus Nr.6 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada
teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas”.
 

Lēmums Nr. 118 Par telpu nomas maksas  un vasaras nometnes maksas
apstiprināšanu Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu novada domes
08.10.2015. lēmumu Nr.239 „Par  “Kārtības, kādā Cēsu  novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita
ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas
pakalpojumu izcenojumus” apstiprināšanu” un veiktajiem uzturēšanas izdevumu aprēķiniem, atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 05.04.2018. atzinumam (prot.Nr.5) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 12.04.2018. atzinumam (prot.Nr.5), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2018/pielikums%20lēm.%20nr.116.pdf
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1.      Apstiprināt šādu viena mēneša nomas maksu : 
1.1.ēdnīcas telpām  -  246,64 euro (t.sk.PVN)
2.      Apstiprināt dalības maksu vasaras nometnei (04.06.-08.06.2018.) vienam cilvēkam – 50 euro (t.sk.PVN).
3.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktorei.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes revidentam.
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 119 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” 2017. gada pārskata apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2018. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome ar 12 balsīm –
par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 2017. gada pārskatu ar šādiem
rādītājiem:
 
             Bilances kopsumma                                                   8
320 937 EUR
             Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                   295 592 EUR
 

Lēmums Nr. 120 Par Cēsu pilsētas pansionāta 2017. gada pārskata
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un
pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2018. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome ar 12
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu pilsētas pansionāta 2017. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
             Bilances kopsumma                                                  
403 969 EUR
             Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                   48 166 EUR
 
 

Lēmums Nr. 121 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”
2017. gada pārskata apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un
pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2018. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome ar 12
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 2017. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
             Bilances kopsumma                                                   4
587 439 EUR
             Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                   1 341 889 EUR
 
 

Lēmums Nr. 122 Par iestādes Cēsu novada pašvaldības  2017. gada pārskata
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2018. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome ar 12 balsīm –
par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt iestādes Cēsu novada pašvaldības  2017. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
             Bilances kopsumma                                                  
90 541 944 EUR
             Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                   1 135 489 EUR
 
                                                                       

Lēmums Nr. 123 Par Cēsu internātpamatskolas-attīstības centra  2017. gada
pārskata apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2018. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome ar 12 balsīm –
par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu internātpamatskolas-attīstības centra  2017. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
             Bilances kopsumma                                                  
822 765 EUR
             Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                   7 338 EUR
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Lēmums Nr. 124 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas  2017. gada pārskata
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2018. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome ar 12 balsīm –
par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu Profesionālās vidusskolas  2017. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
            Bilances kopsumma                                                    4
029 602 EUR
            Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                    -235 012 EUR
 
 

Lēmums Nr. 125 Par Cēsu Pieaugušo izglītības centrs  2017. gada pārskata
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2018. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome ar 12 balsīm –
par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu Pieaugušo izglītības centrs  2017. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
             Bilances kopsumma                                                  
67 373 EUR
 Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                   -7 768 EUR
 
 

Lēmums Nr. 126 Par Cēsu novada pašvaldības konsolidētā  2017. gada pārskata
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2018. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome ar 12 balsīm –
par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības konsolidēto  2017. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
             Bilances kopsumma                                                  
108 758 760 EUR
 Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                   2 585 694 EUR
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Lēmums Nr. 127 Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Cēsu novada
pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksām

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 10.pielikumu,
LR Ministru kabineta 17.11.2015. noteikumiem Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”,
pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” priekšlikumu par mērķdotācijas sadali, ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 12.04.2018. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadali Cēsu novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām saskaņā ar pielikumu.
2.      Uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” organizēt lēmuma izpildi.
3.      Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju parakstīt līgumus par mērķdotācijas izlietošanu.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
Pielikums
 

 
 
G1 grupa

 
kopējais finansējums 2017.gadā
G1 kolektīvu grupai
 

 
Finansē-jums
1.pusgadā,
EUR

 
Finansē-jums
2.pusgadā,
EUR

kolektīvs gadā,
EUR

Koris 1 “Beverīna” 726,00 363,00 363,00
Koris 2 “Vidzeme” 726,00 363,00 363,00
Koris 3 “Wenden” 726,00 363,00 363,00
Koris 4 Cēsu Pils koris 726,00 363,00 363,00
Koris 5 “Ābele” 726,00 363,00 363,00
Pūtēju orķestris 6 Pūtēju orķestris „Cēsis” 726,00 363,00 363,00
Tautas deju kolektīvs 7 “Raitais solis” A grupa 726,00 363,00 363,00
Tautas deju kolektīvs 8 “Raitais solis” D grupa 726,00 363,00 363,00
Tautas deju kolektīvs 9 “Randiņš” C grupa 726,00 363,00 363,00
Tautas deju kolektīvs 10 “Dzirnas” 726,00 363,00 363,00
Tautas deju kolektīvs 11 “Saulgrieži” 726,00 363,00 363,00
Tautas deju kolektīvs 12 “Vaive” 726,00 363,00 363,00
Koklētāju ansamblis 13 A.Kalniņa Cēsu mūzikas

skolas koklētāju
ansamblis

726,00 363,00 363,00
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G2 grupa

 
kopējais finansējums 2017.gadā
G2 kolektīvu grupai
 

 
Finansē-jums
1.pusgadā,
EUR

 
Finansē-jums
2.pusgadā,
EUR

kolektīvs gadā,
EUR

Folkloras kopa,
etnogrāfiskais ansamblis

1 Tautas vērtes kopa
“Dzieti”

363,00 181,50 181,50

Lietišķās mākslas studija 2 Lietišķās mākslas studija
“Vēverīšas”

363,00 181,50 181,50

 
Pielikums
 
 

Lēmums Nr. 128 Par inženierbūves Raiņa ielas stāvlaukums pirkšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.06.2016. lēmumu Nr. 192 “ Par zemes gabala Raiņa iela, Cēsis, Cēsu novads daļas
un transporta būves “Raiņa iela” daļas nomu” (prot. Nr. 8,17.p.) un saskaņā ar 04.07.2016. Zemes nomas līgumu
Nr.541/2016/2-7, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Loras Nami”, turpmāk arī – Sabiedrība, juridiskā adrese Brīvības
gatve 402C, Rīga, LV-1024, ir veikusi autostāvvietas, gājēju ietves un labiekārtojuma izbūvi, turpmāk tekstā Inženierbūve,
zemes gabalā Raiņa ielā, Cēsīs, Cēsu nov.
Cēsu novada Pašvaldībā saņemts Sabiedrības iesniegums (reģistrēts 10.04.2018, Nr. 7/1362) ar lūgumu izskatīt iespēju un
Cēsu novada Pašvaldībai atpirkt Inženierbūvi ar kopējo apbūves platību 1410.0 m2 (brauktuves platība 622.0 m2; ietvju
platība 516.0 m2; zālāju platība 182.0 m2; nomales platība 90.0 m2), zemesgabalā Raiņa ielā, Cēsīs, Cēsu nov., 1562 kv.m.
platībā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1311 par pirkuma maksu EUR 500.00 (pieci simti euro).
Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3. panta prasībām Pašvaldība, saņēmusi
SIA „Invest – Cēsis”, Reģ. Nr. LV 44103018948, vērtējumu, saskaņā ar kuru transporta būves- Raiņa ielas stāvlaukums
visvairāk iespējamā izmaksu aizvietošanas vērtība 2018.gada 15. martā ir 31 300.00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis trīs
simti euro un 00 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu noteiktā funkcija – gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana…) un 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, kā arī Cēsu novada pašvaldības Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas 27.02.2018. priekšlikumu (prot.Nr.9) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
12.04.2018. atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1.      Pirkt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Loras Nami”, turpmāk arī – Sabiedrība, juridiskā adrese Brīvības
gatve 402C, Rīga, LV-1024, autostāvvietas, gājēju ietves un labiekārtojuma izbūvi, turpmāk tekstā Inženierbūvi ar kopējo
apbūves platību 1410.0 m2 (brauktuves platība 622.0 m2; ietvju platība 516.0 m2; zālāju platība 182.0 m2; nomales platība
90.0 m2), kas izbūvēta zemesgabalā Raiņa ielā, Cēsīs, Cēsu nov., zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1311, 
par cenu 500.00 EUR (pieci simti euro un 00 centi) t.sk. PVN.
2.      Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu īpašuma pirkuma līgumu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 129 Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 43, Cēsis, Cēsu nov.,
pirkšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2018/pielikums%20lēm.%20nr.%20127.pdf
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Cēsu novada Pašvaldībā saņemts (vārds,uzvārds) iesniegums (reģistrēts 05.04.2018, Nr. 7/1308) ar lūgumu izskatīt
iespēju un Cēsu novada Pašvaldībai iegādāties viņam piederošu zemes gabalu ar nosaukumu „Gaujas iela 43, Cēsis, Cēsu
nov.”, kadastra apzīmējums 4201 007 0017, kas izveidots izstrādājot nekustamā īpašuma Amatnieku iela 2. Cēsis, Cēsu
nov., kadastra numurs 4201 007 0602, zemes ierīcības projektu un veikto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu. Zemes
vienības, kadastra apzīmējums 4201 007 0017, platība 0,1319 ha. Piedāvātā pārdošanas cena 8400.00 EUR (astoņi
tūkstoši četri simti euro un 00 centi).
Nekustamais īpašums Amatnieku iela 2, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0602, turpmāk – Nekustamais
īpašums, reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 33 uz
(vārds,uzvārds) vārda, lēmuma datums: 21.03.2018. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām : kadastra
apzīmējums 4201 007 0017, platība 0,1319 ha un kadastra apzīmējums 4201 007 0018, platība 0,2064 ha.
Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3. panta prasībām Pašvaldība, saņēmusi
SIA „Invest – Cēsis”, Reģ. Nr. LV 44103018948, vērtējumu, saskaņā ar kuru izveidojamā nekustamā īpašuma- zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0017, kas atrodas Gaujas ielā 43. Cēsīs, Cēsu novadā, visvairāk iespējamā tirgus
vērtība 2018.gada 28. martā ir 9 000  EUR (deviņi tūkstoši euro un 00 centi).
      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu noteiktā funkcija – gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana…) un 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, kā arī Cēsu novada pašvaldības Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas 05.09.2017. priekšlikumu (prot.Nr.36) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
12.04.2018. atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1. Pirkt no (vārds,uzvārds), zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0017, platība 0,1319 ha, kas atrodas Gaujas
ielā 43, Cēsīs, Cēsu nov., par cenu 8400.00 EUR (astoņi tūkstoši četri simti euro un 00 centi).
 
2.Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu īpašuma pirkuma līgumu.
 
3.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.
 
 
 
 

Lēmums Nr. 130 Par projekta pieteikuma  „ Invazīvo sugu  ierobežošanas
pasākumi  Cēsu novadā”  iesniegšanu  LVAFA

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” Latvijas vides aizsardzības fonda padomes
2018. gada 11. janvāra lēmumu § 21., kurā  izsludina projektu konkursu vadlīnijā “Multisektoriālie projekti” aktivitātē
“Praktiskās  vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa  uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai”, kā arī
ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības Attīstības programmas Rīcību un Investīciju plāna rīcības virziena 3.2. “Paaugstināt
novada pievilcību un sekmēt tā dabas vērtību saglabāšanu” uzdevuma 3.2.3. “Sekmēt dabas teritoriju saglabāšanu un
attīstību”, pamatojoties uz Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2018. gada 5. aprīļa sēdes Nr. 6. par projekta
“Invazīvo sugu  ierobežošanas pasākumi  Cēsu novadā” koncepcijas  atbalstīšanu, saskaņā ar  Cēsu novada
pašvaldības Attīstības komisijas 13.02.2018. atzinumu (prot. Nr.7) un Cēsu novada  domes Finanšu komitejas 12.04.2018.
(prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Attīstības un būvniecības pārvaldei iesniegt Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātā projektu konkursa
aktivitātei “Praktiskās  vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa  uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai””,
projektu “Invazīvo sugu  ierobežošanas pasākumi  Cēsu novadā” par  kopējām izmaksām 44 070 EUR (četrdesmit četri
tūkstoši  septiņdesmit  eiro) apmērā.
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2.       Cēsu novada pašvaldībai  2018. un 2019. gadā. nodrošināt projekta līdzfinansējumu 30% apmērā no kopējām
izmaksām un projekta priekšfinansējumu, saskaņā ar projekta  naudas plūsmu. 
3.      Cēsu novada pašvaldības Attīstības  un būvniecības pārvaldei sagatavot un iesniegt Finanšu pārvaldē 
projekta ieviešanas (ieņēmumu) un izdevumu tāmi.
4.      Projektu realizēt no 2018. gada jūnija  līdz 2019.gada  oktobrim.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 131 Par finansējuma piešķiršanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par  pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Cēsu novada domes 25.01.2018. saistošiem noteikumiem Nr.4 “Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetu” un
ievērojot Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas  04.04.2018. iesniegumam Nr.1-17/12 “Par papildus finansējumu”
(reģistrēts CNP 09.04.2018., Nr.8/1355),  atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2018.  atzinumam
(protokols Nr.5), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.      Piešķirts papildus finansējumu 2770 EUR (divi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro) Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolai tehnisko iekārtu (siltumapgādes, ventilācijas, elektroapgādes, ūdens apgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu)
apkalpošanai un remontam.
2.      Apmaksu veikt no Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem (valdības funkciju
klasifikācijas kods 04.900, 11/019).
3.      Uzdot Finanšu pārvaldei 1.punktā minēto finansējumu iekļaut Cēsu novada pašvaldības 2018. gada budžeta
grozījumos.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 132 Par telpu nomas maksu Nodibinājumam “Iedvesmas fonds"

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
SIA „Vidzemes koncertzāle” (turpmāk – Koncertzāle) pārvaldīšanā esošās ēkas Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novadā,
LV-4101 telpas nododamas nomā saskaņā ar Cēsu novada domes 25.01.2018. lēmumu Nr.17 apstiprinātiem “SIA "Vidzemes
koncertzāle" telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumi”.
Cēsu novada pašvaldība 08.04.2018. ir saņēmusi sabiedriskā labuma organizācijas - Nodibinājuma “Iedvesmas fonds”
iesniegumu ar lūgumu piešķirt telpas Vidzemes koncertzālē “Cēsis” neakadēmiskās kormūzikas koncerta “(t)elpa”
rīkošanai š.g. 13.maijā,  kas veltīts Mātes dienai par pašizmaksas cenu.
Lai popularizētu Cēsis kā pilsētu, kur jauniem cilvēkiem tiek piedāvāta iespēja pilnveidot sevi, kas veicina pozitīvas
pārmaiņas sabiedrības izglītošanā, jaunu un radošu ideju realizāciju, lai īstenotu Cēsu novada attīstības programmas 2013.
– 2019.gadam, prioritāti „ Konkurētspējīga izglītības vide un mūžizglītības attīstība” noteiktos rīcības plāna uzdevumus,
ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Atļaut SIA “Vidzemes koncertzāle” nodot Vidzemes koncertzāle “Cēsis” Lielo zāli sabiedriska labuma organizācijai1.
- Nodibinājumam “Iedvesmas fonds” neakadēmiskās kormūzikas koncerta “(t)elpa” rīkošanai š.g. 13.maijā par
pašizmaksas cenu, piemērojot “SIA "Vidzemes koncertzāle" telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu
maksas noteikumi” telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojuma maksas apstiprināto Cēsu novada
pašvaldības Lielās zāles tarifu.
Nodibinājums “Iedvesmas fonds” sedz telpu uzturēšanas, pārējo pasākumam nepieciešamo telpu nomas, kā arī2.
pasākuma organizēšanas tehniskās izmaksas.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.3.
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