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Lēmums Nr. 265 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Biedrību “Vidzemes
inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”

Ziņo: E.Taurene, Attīstības nodaļas projektu vadītāja
 
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu, kā arī saskaņā ar
likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par
iedzīvotāju izglītību.
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu
pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un
ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un
otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā,
ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā
persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.
Biedrība “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” ir dibināta 2010.gada 13.decembrī.  Biedrības dibināšanas
mērķis ir veicināt jauniešu un sabiedrības intereses par tehniskām un eksaktām zinātnēm, veicināt jaunatnes interesi par
uzņēmējdarbību savā reģionā (novadā), veicināt sadarbību starp uzņēmējiem un izglītības iestādēm.  Biedrībai
“Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Biedrība “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” no 2011.gada sekmīgi veic no likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4., 5.punktā un 10.punktā izrietošus uzdevumus, kas definēti 2011.gada 30.septembrī noslēgtā
deleģēšanas līgumā starp biedrību “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” un Cēsu novada pašvaldību.
Biedrības “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” pastāvēšanas laikā ir piesaistītas investīcijas biedrības
attīstībai un gūta ievērojama pieredze jaunu bērnu zinātkāres centru izveidē Latvijā un uzturēšanā. Biedrība “Vidzemes
inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” ir kļuvusi par nozīmīgu starpnieku un sadarbības partneri starp dažādiem
uzņēmumiem, mācību iestādēm un jauniešu organizācijām, lai kopīgiem spēkiem popularizētu zinātnes, tehnoloģiju un
radošuma sasniegumus, veicinātu bērnu un jauniešu tehnisko jaunradi, iesaistīšanos jaunu un inovatīvu risinājumu
radīšanā. Izvērtējot biedrības iesniegto ziņojumu Cēsu novada pašvaldībai (reģ. Cēsu novada pašvaldībā 17.04.2015. Nr.
5/1268) par uzdevumu izpildi 2014.gadā, kā arī 2015.gada 21.maija Izglītības, kultūras un sporta komitejā prezentēto,
secināms, ka Biedrība ik gadus ir spējusi piesaistīt vairāk kā 40 000 apmeklējumu zinātkāres centram Cēsīs un tā filiālēm
Latvijā, noorganizējot tematiskas izstādes par biznesa vai tehnoloģiju nozarēm, organizētas nometnes, izbraukuma
nodarbības reģiona skolās, sadarbībā ar SIA “Green Tecnology Incubator” sniegts atbalsts finansējuma saņemšanai
pirmsinkubācijas procesa uzsākšanai, veicināts Krājaizdevu sabiedrības dibināšanas process ar mērķi veicināt
finansējuma pieejamību Cēsu reģiona uzņēmējiem.
Biedrībai “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” ir atbilstoša pieredze un personāla kvalifikācija gan uzņēmumu
jauno produktu virzīšanai tirgū, tos komercializējot, gan nodrošinot izglītojošus seminārus topošajiem un esošajiem
uzņēmējiem, kā arī sniedzot mentora pakalpojumus.
Cēsu novada pašvaldība ir biedrības “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” dibinātāja un biedrs. Biedrības
“Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” darbības joma un piešķirtās tiesības veikt pārvaldes uzdevumus un
sniegt pakalpojumus izriet no likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.punktu un 10.punktā noteiktās
autonomās kompetences.
Ievērtējot, ka viens no Biedrības dibināšanas mērķiem ir veicināt jaunatnes interesi par uzņēmējdarbību savā reģionā
(novadā), kā arī veicināt sadarbību starp uzņēmējiem un izglītības iestādēm, darbības virzienā izvirzot mērķi izveidot
inovāciju un radošuma centru,
atsaucoties uz Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 1.redakcijas ilgtermiņa prioritāti Nr.4 “Konkurētspējīga
pilsētas identitāte, kas balstīta radošajās un kultūras industrijās, kā arī veselības tūrismā” un Cēsu novada Attīstības
programmas 2013.-2019.gadam (apstiprināta ar Cēsu novada domes 14.03.2013.lēmumu Nr. 130)  Vidēja termiņa
prioritāti Nr.2 “Konkurētspējīga izglītības vide, mūžizglītības attīstīšana”, kas paredz veidot izglītības procesu, kas balstās
uz inovatīvām mācību metodēm, veicinot darbam nepieciešamo prasmju apguvi, radošumu un interesi par
uzņēmējdarbību, un vidēja termiņa mērķi  “Kultūrvides un radošo industriju attīstība”, kas paredz veicināt novada radošo
potenciālu un atbalstīt jau pastāvošos šāda veida industriju pārstāvjus, apzinoties kultūras un radošo uzņēmējdarbības
nozaru devumu novada ekonomikai, ņemot vērā Cēsu novada radošo, kultūras un digitālo industriju pārstāvju pieaugošo
vajadzību pēc piemērotas vides elastīgai strādāšanai, kopā sanākšanai, izglītībai un pašnodarbināto ekonomiskās
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darbības veikšanai, kā arī vienlaikus novērtējot kultūras, jaunrades un sociālā labuma rašanās potenciālu vietās, kas
apvieno dažādu nozaru pārstāvjus, tādējādi veicinot Cēsu vecpilsētas ēku un sociālās vides iedzīvināšanu, ievērtējot
Biedrības iepriekš veikto sabiedrisko darbību, kas pilnībā atbilst minētajai Cēsu novada Attīstības programmas
2013.-2019.gadam prioritātei,
lai izveidotu un uzturētu vietu dažādu radošo, kultūras un digitālo industriju pārstāvju apvienošanai, lai veicinātu
jaunrades un izglītojošo procesu radošo industriju jomās Cēsu novadā, iedzīvotāju radošuma attīstību caur dažādiem
neformālās izglītības procesiem, iedzīvotāju līderības prasmju attīstību, radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstību.
Izvērtējot iepriekš minēto, secināms, ka biedrība “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” ir tiesīga veikt
pārvaldes uzdevumus un tos var veikt efektīvāk, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro
daļu, 41.panta pirmo daļu un 43.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punktu, 15.panta ceturto 
daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 5.punktu, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs,
A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa, M. Malcenieks, E. Geruļskis,  A.Melbārdis, T.Jaunzemis,
M.Niklass), pret – nav; atturas – nav, nolemj:
 
1.                  Noslēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”,
reģ. Nr. 400081694020, uz vienu gadu, deleģējot tai no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punkta
izrietošos pārvaldes uzdevumus, saskaņā ar Deleģēšanas līgumu (pielikumā).
2.                  Kontroli par lēmuma un līguma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.
pielikums

Lēmums Nr. 266 Par Līvu  pamatskolas reorganizāciju

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014. – 2020.,  Cēsu novada integrētās attīstības programmu 2013. –
2019.gadam , uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,  saskaņā ar Cēsu novada domes 29.10.2015.
lēmumu Nr.251 „Par Cēsu novada pašvaldības Izglītības stratēģijas apstiprināšanu”, ievērojot Cēsu novada pašvaldības
30.10.2015. Izglītības un zinātnes ministrijai nosūtīto dokumentu “Par 8.1.2. specifiskam atbalsta mērķim “Uzlabot
vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” izvirzāmajām izglītības iestādēm” (reģ Nr.6/4004), Arhīvu likuma 7.panta pirmo
un otro daļu,  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas  05.11.2015.atzinumam (prot.Nr.12) ,
Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-
Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa, M. Malcenieks, E. Geruļskis,  A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav; atturas
– nav, nolemj:
 
1.                  Reorganizēt Līvu pamatskolu, izveidojot Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādi – Līvu
sākumskola (juridiskā adreses ir Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, faktiskā adrese Krīvi, Vaives pagasts, Cēsu novads).
2.                  Noteikt, ka reorganizācija pabeidzama līdz 31.08.2017.
3.                  Noteikt, ka Līvu sākumskola ir Līvu pamatskolas tiesību, dokumentu un arhīva, saistību, t.sk.,
darba tiesisko attiecību, mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, t. sk., izglītības programmu, un izglītības programmās uzņemto
izglītojamo pārņēmēja.
4.                  Līvu pamatskolas pastāvīgi glabājamie dokumenti ir nododami pastāvīgā valsts glabāšanā
Cēsu zonālajā Valsts arhīvā sakārtotā veidā atbilstoši dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumiem.
5.                  Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiks segti no
pašvaldības budžeta  finanšu līdzekļiem.
6.                  Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai organizēt šī lēmumu saskaņošanu ar
Izglītības un zinātnes ministriju.
7.                  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu  novada domes priekšsēdētājam.
 
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2015/pielikums_lem.nr.265.pdf
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Lēmums Nr. 267 Par nekustamā īpašuma Putnu ielā 4A, Cēsīs, Cēsu nov.,
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu

Ziņo: M.Malcenieks, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā 09.11.2015., reģ. Nr. 4/3447 saņemts XX un XX iesniegums ar lūgumu atļaut sadalīt XX piederošo
nekustamo īpašumu Putnu iela 4A, Cēsis, Cēsu nov., divos atsevišķos īpašumos un piešķirt nosaukumu atdalītajam
īpašumam.
Nekustamais īpašums Putnu ielā 4A, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. XX sastāv no  divām neapbūvētām zemes vienībām -
  ar kadastra apzīmējumu XX, kopplatību 2175 kv.m., adresi  Putnu iela 4B, Cēsīs, Cēsu nov., un  kadastra apzīmējumu
XX, kopplatību 1248 kv.m., adresi Putnu iela 4A, Cēsis, Cēsu nov. Īpašuma tiesības nostiprinātas  uz visu īpašumu Cēsu
pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000349397, XX un XX.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ”Apdzīvoto
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14. panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19 panta pirmās daļa
1. punktu,  Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas nolikumu, Cēsu novada Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas 10.11.2015. atzinumu (prot. Nr.39), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (J.Rozenbergs,
M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa, M. Malcenieks, E.
Geruļskis,  A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav; atturas – nav, nolemj:
1.              Neiebilst nekustamā īpašuma Putnu ielā 4A, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra numurs XX), sadalei divos
atsevišķos īpašumos.

Apstiprināt no nekustamā īpašuma Putnu iela 4A, Cēsis, Cēsu nov., atdalāmajam īpašumam un zemes vienībai ar1.
kadastra apzīmējumu XX nosaukumu Putnu iela 4B, Cēsis, Cēsu nov.

 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja
adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā 
īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas 
spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas 
spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 

Lēmums Nr. 268 Par zemes robežu shēmas apstiprināšanu zemes vienībai Vaives
pagastā, Cēsu novadā

Ziņo: M.Malcenieks, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
          Vidzemes apgabaltiesa 19.05.2015. nosprieda atjaunot XX, īpašumtiesības uz zemi 4,56 ha platībā- zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0108, “Lejas Piekuņas”, Vaives pagastā, Cēsu novadā.   Nolēmumam netika
pievienots grafiskais pielikums. Atbilstoši Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumu Nr. 1019 ”Zemes kadastrālās
uzmērīšanas noteikumi” prasībām pašvaldība ar lēmumu apstiprina grafisko pielikumu, ja zeme atrodas lauku apvidos.
          Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē 09.11.2015. reģistrēts (reģ.Nr.1-5.1/333) SIA
“LATĪPAŠUMS- MĒRNIECĪBAS BIROJS” reģ. Nr.44103028861, adrese: Ainavu iela 8, Cēsis, LV-4101, mērnieka XX
iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0108 Cēsu novads, Vaives pagasts,
zemes robežu grafisko pielikumu Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas nolēmumam lietā Nr.C05047614
C-0052-15/14  (informācija sagatavota no nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz
07.08.2015.).
 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumu Nr. 1019
”Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 282.2. punktu, 282.2.2. punktu un  17.11.2015. Cēsu novada pašvaldības
Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas atzinumu (prot. Nr.40), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (J.Rozenbergs,
M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa, M. Malcenieks, E.
Geruļskis,  A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav; atturas – nav, nolemj:
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Apstiprināt  SIA “LATĪPAŠUMS- MĒRNIECĪBAS BIROJS” mērnieka XX sagatavoto zemes robežu shēmu zemes1.
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0108 kā grafisko pielikumu uz 1 lpp. Vidzemes apgabaltiesas Civillietu
tiesas kolēģijas nolēmumam lietā Nr. C05047614 C-0052-15/14. 
Uzdot Vaives pagasta pārvaldei paziņot par pieņemto lēmumu.2.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.3.

 
Pielikums

Lēmums Nr. 269 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Civillikuma 1895. pantā noteikts, ka visas saistību tiesības (..) izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā.
Pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada pašvaldības 07.01.2015. rīkojumu Nr.1-14/1 „Par grāmatvedības organizācijas un
uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „Debitoru uzskaite” 4.14. apakšpunktu, ņemot vērā, ka parādi radušies
2005. gada janvārī, bilancē uzskaitīto aktīvu parādi ir uzskatāms par objektīvi neatgūstamiem, ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 12.11.2015. (prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa, M. Malcenieks, E. Geruļskis, 
A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav; atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr.269
 
 

Lēmums Nr. 270 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu SIA Ze Guru

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka SIA „Ex Komunikācija”, reģistrācijas Nr.40003563159,
iepriekšējais nosaukums SIA “Ze Guru” turpmāk-sabiedrība, likvidēta 22.07.2013., Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā
12.04.2013., saskaņā ar kuru nolemts izbeigt sabiedrības maksātnespējas procesu, kā arī Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistra lēmums 22.07.2013., ar kuru sabiedrība izslēgta no reģistra, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „
Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada pašvaldības 07.01.2015. rīkojuma
Nr.1-14/1„ Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 4.14.
apakšpunktu, SIA „Ze Guru” debitoru parādi ir uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 12.11.2015. (prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa, M. Malcenieks, E. Geruļskis, 
A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav; atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību” Ze Guru”, reģistrācijas Nr. 40003563159, debitoru parādus
635.26 EUR (seši simti trīsdesmit pieci euro un 26 centi), uzkrājumus  635.26 EUR (seši simti trīsdesmit pieci euro un 26
centi) par reklāmas izvietošanu Cēsu pilsētā.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 271 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu SIA M&I Plus

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka SIA „XTC”, reģistrācijas Nr.44103029956, iepriekšējais
nosaukums SIA “M&I Plus” turpmāk-sabiedrība, likvidēta 05.01.2009. Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā
15.12.2008. ar lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu lietā C31204707,saskaņā ar kuru nolemts izbeigt
sabiedrības maksātnespējas procesu, kā arī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 05.01.2009. lēmumu, ar kuru

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2015/pielikums_lem.nr.268.pdf
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sabiedrība izslēgta no reģistra, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „ Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada pašvaldības 07.01.2015. rīkojuma Nr.1-14/1„Par grāmatvedības
organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 4.14. apakšpunktu , SIA “M&I Plus”
debitoru parādi un uzkrājumi ir uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
12.11.2015. (prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs,
A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa, M. Malcenieks, E. Geruļskis,  A.Melbārdis, T.Jaunzemis,
M.Niklass), pret – nav; atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību” M&I Plus”, reģistrācijas Nr. 44103029956, debitoru parādus
35.57 EUR (trīsdesmit pieci euro un 57 centi), uzkrājumus  28.46 EUR (divdesmit astoņi euro un 46 centi) par reklāmas
izvietošanu Cēsu pasākumu bukletā.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 

Lēmums Nr. 272 Par zembilances parāda dzēšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 300. panta otro daļu lēmuma par naudas soda uzlikšanu izpildi var veikt
piecu gadu laikā no dienas, kad attiecīgais lēmums iesniegts piespiedu izpildei. Pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru
kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada
pašvaldības 07.01.2015. rīkojumu Nr.1-14/1 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4.
pielikuma „Debitoru uzskaite” 4.14. apakšpunktu. Ņemot vērā, ka zembilancē uzskaitīto   parādu piedziņa nav bijusi
iespējama, jo naudas sodi ir uzlikti 2004. gadā  un to piedziņa likumā noteiktajā termiņā nav veikta, zembilancē
uzskaitītais parāds ir uzskatāms par objektīvi neatgūstamu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2015.
atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs,
A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa, M. Malcenieks, E. Geruļskis,  A.Melbārdis, T.Jaunzemis,
M.Niklass), pret – nav; atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr.272
 
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 273 Par 28.06.2012. Telpu nomas līgumu Nr. 1612 (388/2012/2-7) un
Nr.1614 (389/2012/2-7) izbeigšanu pirms termiņa

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  Cēsu novada domes 07.06.2012.  lēmumu Nr. 278 „Par nedzīvojamo telpu nodošanu nomā Rīgas
Tehniskajai universitātei” (protokols Nr. 9, 37.p.),
- 28.06.2012.  noslēgts Telpu nomas līgums Nr. 1612 (388/2012/2-7), ar kuru nedzīvojamas telpas ēkā, kadastra
apzīmējums 4201 009 0101 001, L.Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, ar kopējo platību  52,0 m2 nodotas lietošanā par
maksu Rīgas Tehniskajai universitātei, tās nepārtrauktā lietošanā, bet nosakot nomai regulāru raksturu – pēc savstarpēji
rakstiski saskaņota grafika ar pašvaldības izglītības iestādes atbildīgo personu, ar mērķi – studiju programmu īstenošanai,
termiņš no 01.09.2012. līdz 31.08.2020., un
- 28.06.2012.  noslēgts Telpu nomas līgums Nr. 1614 (389/2012/2-7), ar kuru nedzīvojamas telpas ēkā, kadastra
apzīmējums 4201 002 0604 001, Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, ar kopējo platību  66,3 m2 nodotas lietošanā par
maksu Rīgas Tehniskajai universitātei, tās nepārtrauktā lietošanā, bet nosakot nomai regulāru raksturu – pēc savstarpēji
rakstiski saskaņota grafika ar pašvaldības izglītības iestādes atbildīgo personu, ar mērķi – studiju programmu īstenošanai,
termiņš no 01.09.2012. līdz 31.08.2020.
Pamatojoties uz  Cēsu novada domes 26.07.2012.  lēmumu Nr. 351 “Par grozījumiem Cēsu novada domes 07.06.2012.
lēmumā Nr.278 „Par nedzīvojamo telpu nodošanu nomā Rīgas Tehniskajai universitātei”” (protokols Nr. 12, 3.p.),
27.07.2012. noslēgti Grozījumi 2012.gada 28.jūnija telpu nomas līgumā Nr. 1612 (388/2012/2-7), un Grozījumi 2012.gada
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28.jūnija telpu nomas līgumā Nr. 1614 (389/2012/2-7),  nosakot nomas sākuma termiņu 01.08.2012.
Cēsu novada pašvaldībā saņemts Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāles 28.10.2015. iesniegums Nr. 2.2./16 (reģistrēts
pašvaldībā 29.10.2015. ar Nr. 7/3322), ar kuru iesniedzējs lūdz ar 2015.gada 1.decembri pārtraukt 2012.gada 28.jūnijā
noslēgtos Telpu nomas līgumus Nr. 1612 un Nr.1614, pamatojoties uz to, ka Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāle vairs
neizmanto nedzīvojamās telpas Valmieras ielā 19 un L.Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā.
Ievērojot iepriekš minēto,   pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Civillikuma 1862.,
1864., 1865.panta,  28.06.2012.  Telpu nomas līgumu Nr. 388/2012/2-7 un Nr.389/2012/2-7  5.2.punktu: Nomnieks var
jebkurā laikā izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, ja par to Iznomātājam ir paziņots vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš, un
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2015. atzinumu (prot. Nr. 13), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par
(J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa, M.
Malcenieks, E. Geruļskis,  A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav; atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izbeigt  28.06.2012. Telpu nomas līgumu Nr. 1612 (388/2012/2-7) pirms termiņa, t.i. 30.11.2015. (ieskaitot).
2.      Izbeigt  28.06.2012. Telpu nomas līgumu Nr. 1614 (389/2012/2-7) pirms termiņa, t.i. 30.11.2015. (ieskaitot).
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot Atcēlēja līgumus 28.06.2012. Telpu
nomas līgumiem Nr. 1612 (388/2012/2-7) un Nr. 1614 (389/2012/2-7).
           4.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 
 

Lēmums Nr. 274 Grozījumi Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr. 214 „Par
nedzīvojamās telpas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumu Nr. 214 „Par nedzīvojamās telpas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu
novadā, nodošanu nomā” (protokols Nr. 7, 45.p.), 27.04.2012. starp Cēsu novada pašvaldību kā iznomātāju un XX, kā
nomnieku noslēgts Telpu nomas līgums Nr. 237/2012/2-7, ar kuru iznomātājs nodod bet nomnieks pieņem lietošanā par
maksu (nomā) vienu telpu ēkā, kadastra apzīmējums 4201 006 0410 004, Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, līguma
termiņš 31.12.2012.
Ar 17.12.2012. Grozījumiem 27.04.2012. Telpu nomas līgumā Nr. 237/2012/2-7, līguma termiņš noteikts 30.06.2013., ar
22.05.2013. Grozījumiem 27.04.2012. Telpu nomas līgumā Nr. 237/2012/2-7, līguma termiņš noteikts 31.12.2013., ar
16.12.2013. Grozījumiem 27.04.2012. Telpu nomas līgumā Nr. 237/2012/2-7, līguma termiņš noteikts 31.12.2014, un ar
15.12.2014. Grozījumiem 27.04.2012. Telpu nomas līgumā Nr. 237/2012/2-7, līguma termiņš noteikts 31.12.2015.
Cēsu novada pašvaldībā saņemts XX, 05.11.2015. mutisks iesniegums, ar kuru iesniedzējs lūdz pagarināt minētā līguma
termiņu  līdz 31.12.2016.
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības īpašumā esošās nedzīvojamās telpas ēkā Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu
novadā,  kadastra apz. 4201 006 0410 004,  ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
6.1  panta pirmo 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 nosacījumiem” 7.punktu un 
9.punktu: „Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa
beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu....” (uz lēmuma pieņemšanas brīdi  pašvaldība nav
definējusi iznomātā īpašuma turpmāko izmantošanu),  Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2015. atzinumu (prot.
Nr.13), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-
Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa, M. Malcenieks, E. Geruļskis,  A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav; atturas
– nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada 26.04.2012. lēmumā Nr. 214 „Par nedzīvojamās telpas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā,
nodošanu nomā” (protokols Nr. 7, 45.p.) grozījumus, lemjošās daļas 2.punktā aizstājot vārdus un skaitļus „līdz 31.12.2012.”
ar vārdiem un skaitļiem „līdz 31.12.2016.”.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot grozījumus 27.04.2012. Telpu nomas
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līgumā Nr. 237/2012/2-7.
3.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 275 Par nomas maksas par ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005
1003 001, un zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 005 1003, daļas,
Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā nomas parāda atmaksas kārtību

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 07.08.2014. lēmumu Nr.322 „Par ēkas, kadastra apzīmējums 4201 0095 1003 001,
Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā” (prot.Nr.10, 3.p.) un apstiprinātajiem nomas tiesību izsoles
noteikumiem un Cēsu novada domes 2014.gada 18.septembra sēdes lēmumu Nr.368 „ Par ēkas, kadastra apzīmējums
4201 005 1003 001, Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (prot. Nr. 13, 3.p.),
09.01.2015. starp Cēsu novada pašvaldību kā Iznomātāju un SIA “MIAB”, reģistrācijas Nr. 44103043235 kā Nomnieku
noslēgts Nomas līgums Nr. 6/2015/2-7, turpmāk – Nomas līgums, ar kuru Iznomātājs nodevis Nomniekam un Nomnieks
pieņēmis no Iznomātāja telpas nedzīvojamā ēkā, kadastra apzīmējums 4201 005 1003 001,  Valmieras ielā 1, Cēsis, Cēsu
nov., ar kopējo platību 643,9 m2, un zemes gabala Valmieras iela 1, Cēsis, Cēsu nov. daļu 1717 m2 platībā, turpmāk kopā –
Nomas objekts, par nomas maksu: par telpu lietošanu 0,75 EUR (75 centi) par 1 m2 mēnesī, bez PVN; par zemi – 1,5% no
zemes gabala daļas kadastrālās vērtības, nomas termiņš – 12 gadi, t.i., līdz 07.01.2027.
Uz lēmuma pieņemšanas brīdi Nomnieka pamatparāds par Nomas objekta nomu sastāda 5778.27 EUR (pieci tūkstoši
septiņi simti septiņdesmit astoņi eiro un 27 centi), t.sk, PVN 21%, un nokavējuma nauda saskaņā ar  Nomas līguma
7.5.punktu – 577.83 EUR (pieci simti septiņdesmit septiņi eiro un 83 centi), t.sk., PVN 21%.
Pašvaldībā saņemts SIA “MIAB” 05.11.2015. iesniegums (reģistrēts 06.11.2015. ar Nr. 7/3423), kurā iesniedzējs lūdz izskatīt
iespēju parādu par Nomas objekta nomu nomaksāt saskaņā ar pievienoto grafiku.
Ņemot vērā, ka Nomnieks ir realizējis ar Cēsu novada domes 07.08.2014. lēmumu Nr.322 „Par ēkas, kadastra apzīmējums
4201 0095 1003 001, Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā” apstiprināto Nomas objekta nomas mērķi -
realizēt uzņēmējdarbību ēdināšanas, tūrisma un kultūras pakalpojumu nozarē, iekārtojot un nodrošinot restorāna
“Izsalkušais Jānis” darbību, apmeklētājiem popularizējot latvisku ēdināšanas kultūru; ir veicis Nomas telpu un zemes
gabala daļas atjaunošanu, ievērojami paaugstinot Nomas objekta vērtību (veikti būtiski ēkas uzlabojumi – 1.stāva ieejas
durvju aizpildījums (stiklotas vitrīnas), 1.stāva iekštelpu apdares atjaunošana, iekšējo inženierkomunikāciju atjaunošana,
zemes gabala daļas labiekārtošana (bruģa iesegums)), ieguldot savus līdzekļus vairāk kā 12 000 EUR kopsummā; Nomas
līguma darbības laikā par saviem līdzekļiem ir veicis Pašvaldībai piederoša Nomas objekta pārvaldīšanu, saglabāšanu un
lietderīgu izmantošanu, t.sk., noslēdzis līgumus  par komunālo un citu pakalpojumu nodrošināšanu. Restorāns
“Izsalkušais Jānis” kļuvis par atzītu cēsnieku un viesu atpūtas vietu.  Pašvaldībā nav saņemti iesniegumi no tās iestādēm
vai aģentūrām par Nomas objekta nepieciešamību to autonomo funkciju nodrošināšanai, par Nomas objektu interesi nav
izrādījuši citi potenciālie nomnieki, ko apliecina fakts, ka pašvaldības rīkotajā nomas tiesību izsolē piedalījās tikai viens
pretendents. Ņemot vērā ēkas ģeogrāfisko izvietojumu pilsētas centra daļā, ir svarīgi nodrošināt Nomas objekta darbību.
Ņemot vērā iepriekš minēto,  lai racionāli un lietderīgi izmantotu telpas Pašvaldībai piederošā ēkā, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās daļas 10.punktu, kā arī ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 12.11.2015. atzinumu  (prot. Nr.13),  Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (J.Rozenbergs,
M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa, M. Malcenieks, E.
Geruļskis,  A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav; atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Apstiprināt SIA “MIAB”, reģistrācijas Nr. 44103043235, juridiskā adrese: Kārļa iela 2-19, Valmiera, LV-4201,
nomas maksas par ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 1003 001, un zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 005 1003,
daļas, Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā nomu pamatparāda un nokavējuma naudas atmaksas kārtību (grafiku):
1.1.         2015.gada 30.novembris         300.00EUR + 60.00 EUR (nokavējuma nauda);
1.2.         2015.gada 31.decembris                      300.00EUR + 60.00 EUR (nokavējuma nauda);
1.3.         2016.gada 31.janvāris              300.00EUR + 60.00 EUR (nokavējuma nauda);
1.4.         2016.gada 29.februāris                        300.00EUR + 60.00 EUR (nokavējuma
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nauda);
1.5.         2016.gada 31.marts                 300.00EUR + 60.00 EUR (nokavējuma nauda);
1.6.         2016.gada 30.aprīlis                300.00EUR + 60.00 EUR (nokavējuma nauda);
1.7.         2016.gada 31.maijs                  300.00EUR + 60.00 EUR (nokavējuma nauda);
1.8.         2016.gada 30.jūnijs                 1226.09EUR + 60.00 EUR (nokavējuma nauda);
1.9.         2016.gada 31.jūlijs                  1226.09EUR + 60.00 EUR (nokavējuma nauda);
1.10.              2016.gada 31.augusts              1226.09EUR + 37.83 EUR (nokavējuma nauda).
 
2.      Uzdot Pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam sagatavot atbilstošu vienošanos.
3.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 276 Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada integrētās attīstības programmu 2013. – 2019.gadam, Cēsu novada Sporta attīstības
stratēģiju 2015.-2020. gadam, uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, ievērojot Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 05.11.2015. atzinumu (prot.Nr.12) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
12.11.2015. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs,
A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa, M. Malcenieks, E. Geruļskis,  A.Melbārdis, T.Jaunzemis,
M.Niklass), pret – nav; atturas – nav, nolemj:
 
1. Pārcelt 3320 EUR no Sporta pasākumiem Nesadalītajiem līdzekļiem pasākuma “Sporta laureāts 2015” organizēšanai.
2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 277 Par Cēsu novada domes 19.11.2015. saistošo noteikumu Nr.20
„Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” 26.panta pirmo daļu
un Cēsu novada domes Sociālo un veselības komitejas 05.11.2015. atzinumu (prot. Nr. 12) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 12.11.2015. atzinumu (prot. Nr.13), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs,
U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa, M. Malcenieks, E. Geruļskis,  A.Melbārdis,
T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav; atturas – nav, nolemj:
            
Apstiprināt Cēsu novada domes 19.11.2015.saistošos noteikumus Nr. 20 „Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā”
saskaņā ar pielikumu.  
 
                                                                            
                                     Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
19.11.2015.                                                                      
                                           Nr.20
 
Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā
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                         Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
 
I.                   Vispārīgie jautājumi
                                                                            
                                              
1.         Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Cēsu novada pašvaldības atbalsta veidus
daudzbērnu ģimenēm.
2.         Noteikumos paredzēto atbalstu ir tiesības saņemt daudzbērnu ģimenei, kuras mājsaimniecībā iesnieguma
iesniegšanas brīdī ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni, tai skaitā bērni bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni, par
kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Cēsu novada bāriņtiesa, un kura savu pamata dzīvesvietu ir deklarējusi
Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
3.         Noteikumos paredzēto atbalstu, neizvērtējot ģimenes ienākumus, piešķir Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk – Dienests) apstiprinātā budžeta ietvaros.
4.         Cēsu novadā ir šādi pašvaldības atbalsta veidi daudzbērnu ģimenēm:
4.1. vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē;
4.2. brīvpusdienas izglītojamajiem;
4.3. pabalsts mācību piederumu iegādei.
 
II.               Vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē
 
5.         Vecāku maksas atlaidi pirmsskolas izglītības iestādē 100% apmērā piešķir daudzbērnu ģimeņu bērniem,
kuri apmeklē kādu no Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēm.
6.         Vecāku maksas atlaidi pēc iesnieguma saņemšanas un Dienesta lēmuma pieņemšanas piešķir no nākamā
mēneša pirmās darba dienas līdz kārtējā mācību gada pēdējai dienai (attiecinot vispārējās izglītības iestāžu mācību
gadu).
7.         Vecāku maksas atlaidei piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pirmsskolas izglītības iestādei atbilstoši tās
iesniegtajam rēķinam saskaņā ar pašvaldības noteikto vecāku maksas apmēru, bet nepārsniedzot Cēsu novada domes
apstiprināto maksimālo vecāku maksas apmēru.
 
III.         Brīvpusdienas izglītojamajiem
 
8.       Brīvpusdienas piešķir daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās kādā no Cēsu novada vispārējās izglītības
iestādēm, profesionālajā skolā vai vidusskolā.
9.      Brīvpusdienas piešķir pēc pilngadības sasniegšanas, ja izglītojamais bez pārtraukuma turpina mācības, bet ne
ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.
10.     Brīvpusdienas pēc iesnieguma saņemšanas un Dienesta lēmuma pieņemšanas  piešķir no nākamā mēneša
pirmās mācību dienas līdz kārtējā mācību gada pēdējai dienai.
11.     Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu katrā konkrētā
izglītības iestādē, atbilstoši tā iesniegtajam  rēķinam saskaņā ar pašvaldības noteikto pusdienu cenu, bet nepārsniedzot
Cēsu novada domes apstiprināto maksimālo pusdienu cenu.
12.     Noteikumu 8. - 11. punkts netiek piemērots, ja Ministru kabineta noteiktā kārtībā izglītojamā ēdināšanai
pašvaldībai tiek piešķirti valsts budžetā paredzēti līdzekļi.
 
IV.            Pabalsts mācību piederumu iegādei
 
13.     Daudzbērnu ģimenei ir tiesības saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei 20,00 euro apmērā, ja bērns uzsāk
mācības 1.klasē un, ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības pabalsts.
14.     Pabalsts mācību piederumu iegādei ir netiešs un tas tiek izsniegts dāvanu kartes veidā.
15.     Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no jūlija pirmās apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz septembra
pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.
 
 
V.           Atbalsta piešķiršanas kārtība
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16.       Atbalsta pieprasītājs Dienestā vai Vaives pagasta pārvaldē iesniedz iesniegumu, norādot vēlamā atbalsta
veidu, un izziņu no izglītības iestādes, kuru bērns apmeklēs, ja šāds dokuments ir atbalsta pieprasītāja rīcībā un
Dienestam nav attiecīgās informācijas. Ja atbalsta pieprasītāja rīcībā nav izziņas par izglītības iestādi, kuru bērns
apmeklēs, Sociālais dienests šīs ziņas iegūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
17.       Lēmumu par atbalsta piešķiršanu Dienests pieņem 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas.
 
VI.       Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana
 
18.       Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada domē.
19.       Cēsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
 
VII.                 Noslēguma jautājumi
 
20.       Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
21.       Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu novada domes 14.03.2013. saistošie
noteikumi Nr.10 „Par brīvpusdienām un vecāku maksas atvieglojumiem Cēsu novadā”.
 
Pielikums
 
Cēsu novada domes 19.11.2015.saistošo noteikumu Nr.20
„Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā”
projekta paskaidrojuma raksts
 

Pašreizējās situācijas
raksturojums
 
 

Cēsu novada pašvaldībā ir spēkā Cēsu novada domes 14.03.2013.
saistošie noteikumi Nr. 10 „Par brīvpusdienām un vecāku maksas
atvieglojumiem Cēsu novadā” (Saistošie noteikumi), kas noteic personu
kategorijas, kam ir tiesības saņemt pašvaldības finansētus vecāku maksas
atvieglojumus un brīvpusdienas Cēsu novada izglītības iestādēs.

Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta būtība

    Kopš Saistošo noteikumu stāšanās spēkā nepieciešama ievērojama to
aktualizācija un pilnveidošana, tāpēc paredzamais Saistošo noteikumu
grozījumu normu apjoms pārsniegtu pusi no to spēkā esošo normu skaita.
Ievērojot Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr. 108  „Normatīvo
aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 140. punktu, Saistošo noteikumu
grozījumus sagatavot nav lietderīgi, tāpēc ir izstrādāts jaunu saistošo
noteikumu „Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā”
projekts (turpmāk – Projekts).
Projekts izstrādāts ar mērķi pilnveidot pašvaldības pabalstu sistēmu un
atbalstu daudzbērnu ģimenēm.

 Projektā:
-                     ietverti saistošo noteikumu izdošanas mērķi un citi vispārīgi
jautājumi (I nodaļa);
-          paredzēta vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs
piešķiršanas kārtība un apmērs, kā arī periods, uz kuru tiek piemērots šis
atvieglojuma veids (II nodaļa);
-          noteikta brīvpusdienu piešķiršanas kārtība, periods, uz kuru
brīvpusdienas tiek piešķirtas (III nodaļa);
-          noteikts pabalsts mācību piederumu iegādei, pabalsta apjoms un
izmaksas kārtība (IV nodaļa);
-          noteikta atbalsta piešķiršanas kārtība, kas attiecināma uz visiem
projektā ietvertajiem atbalsta veidiem  (V nodaļa);
-          noteikta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība (VI
nodaļa),
-          noslēguma nodaļā (VII) noteikta saistošo noteikumu spēkā stāšanās
diena.
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Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
pašvaldības budžetu

Papildus jau noteiktajiem atvieglojumiem daudzbērnu ģimenēm tiek
ieviests pabalsts 20,00 euro apmērā mācību piederumu iegādei,
daudzbērnu ģimeņu bērniem uzsākot mācības 1. klasē. Vidēji gadā skolas
gaitas 1.klasē varētu uzsākt 15 daudzbērnu ģimeņu bērni, tāpēc plānotais
budžeta pieaugums ir 300,00 euro (20,00 euro x 15) gadā.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
funkcijām un administratīvajām procedūrām.

Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
Saistošie noteikumi
sagatavoti

Sociālo
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa.

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 Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais
dienests”.

 
 

Lēmums Nr. 278 Par tehniskās dokumentācijas norakstīšanu

Ziņo M. Niklass, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs.
 
            Lai veiktu Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” valdījumā esošās Cēsu novada
pašvaldības nekustamajā īpašumā Bērzaines ielā 16/18, Cēsis, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 006 0704) ietilpstošās
dezinfekcijas – deratizācijas ēkas rekonstrukciju, piemērojot to nakts patversmes vajadzībām, 2011. gadā Cēsu novada
pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” veica iepirkumu nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādei. 2014. gadā
Cēsu novada pašvaldība veica iepirkumu “Būves, kadastra apzīmējums 4201 006 0830 007, rekonstrukcija, piemērojot
ēkas daļu atskurbšanas un patversmes pakalpojumu funkcijas nodrošināšanai un daļu – morga funkcijas nodrošināšanai
Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā”. Sakarā ar to, ka 23.012.2014. pieņemts Cēsu novada domes lēmums Nr. 51 “Par telpu
Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā” (prot. Nr. 1, 51.p.) par šī pakalpojuma
nodrošinājumu citā vietā un ņemot vērā, ka ilgtermiņa ieguldījumam, tehniskā projekta izstrādē nakts patversmes
rekonstrukcijai Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, no izstrādes dienas ir pagājuši 4 (četri) gadi, tas zaudējis savu
aktualitāti.
            Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 63. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu
komitejas 05.11.2015. atzinumu (prot. Nr.12 ), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2015. atzinumam
(protokols Nr.13), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs,
I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa, M. Malcenieks, E. Geruļskis,  A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret
– nav; atturas – nav, nolemj:
 
1.    Norakstīt faktiskajos zaudējumos SIA “Būvprojekts” izstrādāto tehnisko projektu “Deratizācijas un dezinfekcijas
nodaļas – veikala ēkas rekonstrukcija par nakts patversmi” (02.03.2011. līgums Nr. 3/2011/3-7) 5205,97 euro (pieci tūkstoši
divi simti pieci euro 97 centi) apmērā, kas finansēts no šādiem līdzekļiem:

 
Finansējums

 
Līguma datums
un Nr.

 
Īss apraksts

 
Kopējā vērtība
(EUR)

http://www.cesis.lv/


14. no 26

Ahimas – Cēsu sadraudzības biedrība
(Fördeveren Städtepartnerschaft
Achim – Cesis e.V.)

 
10.12.2010.
Nr. 3-3/2

 
Ziedojums

 
 
5005,66
 

ME. LAT – LUX, SIA   
Ziedojums

 
142,29

Cēsu novada pašvaldība  Pamatbudžets
 
58,02
 
 

KOPĀ   5205,97
 
2.        Šī lēmuma 1. punktā minētos norakstāmos ieguldījumus attiecināt uz Cēsu novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” izdevumiem un izslēgt no ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanas uzskaites 2015. gada bilancē.
 
3.        Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 279 Par noteikumu ‘’Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un
kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā
pārvaldības noteikumi’’ apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai nodrošinātu labu un efektīvu Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldību, pamatojoties uz
likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas
2.punktu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu, Publikas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
33.pantu, 34.panta trešo daļu, 35.pantu un 37.panta pirmo daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
12.11.2015. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs,
A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa, M. Malcenieks, E. Geruļskis,  A.Melbārdis, T.Jaunzemis,
M.Niklass), pret – nav; atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada domes noteikumus Nr. 43 ‘’Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla
daļu pārvaldības noteikumi’’ saskaņā ar pielikumu.
2.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 14.03.2013.lēmumu Nr.122 ‘’Par noteikumu ‘’Cēsu novada
pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības
noteikumi’’ apstiprināšanu (prot.Nr.4, 30.punkts).
3.      Atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 20.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr.439  „Par peļņas daļas
noteikšanu un ieskaitīšanu pašvaldības budžetā” (prot.Nr.15; 33.p).
 
 
PIELIKUMS
NOTEIKUMI
Cēsīs
19.11.2015.                                                                      
                               Nr.43
 
Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā
kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi
 
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu un
 73.panta pirmās daļas 4.punktu
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Publikas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
33.pantu, 34.panta trešo daļu,
36.panta pirmo daļu,
37.panta pirmo daļu
 

Vispārīgie jautājumi1.

 
1.1.Noteikumi nosaka:
1.1.1.      kapitāla daļu turētāj pārstāvja, atbildīgā darbinieka un citu pašvaldības amatpersonu un institūciju
kompetenci kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības jautājumos;
1.1.2.      kapitāla daļu turētāja lēmuma projektu sagatavošanas, izvērtēšanas un pieņemšanas kārtību;
1.1.3.      kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes un apstiprināšanas kārtību;
1.1.4.      pašvaldības kontrolētas kapitālsabiedrības darbības pārraudzību, kā arī finanšu darbības efektivitātes un
vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanas izvērtēšanu;
1.1.5.      kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībā, kurā Cēsu novada
pašvaldībai (turpmāk-pašvaldība) ir izšķirošā ietekme;
1.1.6.      valdes locekļu nominēšanas kārtību kapitālsabiedrībā, kurā pašvaldībai kā dalībniekam (akcionāram) ir
tiesības izvirzīt valdes locekļus.
 
1.2.Noteikumu mērķis - veicināt pašvaldībai piederošu kapitāla daļu un kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, pašvaldības
kapitālsabiedrības racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, profesionālas un kompetentas pašvaldības
kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas izveidi, lai nodrošinātu pašvaldības izvirzīto vispārējo stratēģisko mērķu
sasniegšanu un kapitālsabiedrības darbību sabiedrības interesēm.  
 
1.3.Noteikumi ir saistoši pašvaldības iestādēm, amatpersonām un darbiniekiem, kuru kompetencē ir pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības jautājumi, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrībām un kapitālsabiedrībām,
kurās pašvaldībai ir izšķirošā ietekme (pašvaldības kontrolētas kapitālsabiedrības)
 
1.4.Pārvaldot pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļas privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā
kapitālsabiedrībā ievērojami šādi pamatprincipi: kapitālsabiedrības darbības efektivitāte, tiesiskums, atklātība, godīgums,
profesionalitāte un atbilstība sabiedrības interesēm.  
 
1.5.Noteikumi piemērojami arī attiecībā uz privātām kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir izšķirošā ietekme, ciktāl tas
nav pretrunā likumu un Ministru kabineta noteikumiem.
 
2.      Kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka kompetence   
 
2.1.Likumā noteiktos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem Cēsu novada domes priekšsēdētājs vai cita amatpersona,
kurai nodotas kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības saskaņā ar likumu un Cēsu novada domes lēmumu.
Publiski privātās kapitālsabiedrības un privātās kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulcē kapitāla daļu turētāju
pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai tā  pilnvarots atbildīgais darbinieks vai cita persona.
 
2.2.Kapitāla daļu turētāja pārstāvis no pašvaldības iestāžu darbinieku vidus ar rīkojumu ieceļ atbildīgo darbinieku, kas
sniedz domes priekšsēdētājam vai attiecīgajai amatpersonai nepieciešamās ziņas un sagatavo dokumentus, lai domes
priekšsēdētājs vai attiecīgā amatpersona varētu pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas pašvaldības kapitālsabiedrībā,
privātajā kapitālsabiedrībā, publiski privātajā kapitālsabiedrībā vai pieņemt dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumus
pašvaldības kapitālsabiedrībā. Atbildīgo darbinieku var neiecelt, ja atbildīgā darbinieka pienākumu izpilde ietilpst
pašvaldības izveidotas struktūrvienības kompetencē.  
 
2.3.                      Atbildīgajam darbiniekam par attiecīgo pienākumu pildīšanu nosaka piemaksu, ja
atbildīgā darbinieka pienākumi ir uzskatāmi par papildu pienākumu. Piemaksas apmēru nosaka ar domes priekšsēdētāja
rīkojumu.
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2.4.Kapitāla daļu turētāja pārstāvis par iecelto atbildīgo darbinieku informē attiecīgo kapitālsabiedrību trīs darba dienu
laikā pēc atbildīgā darbinieka iecelšanas, rīkojumu nosūtot pa pastu vai elektroniski (ar e-pasta palīdzību ieskenētā
veidā), vai arī personīgi nododot kapitālsabiedrības pārstāvim.
2.5.Papildus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 16.pantā noteiktajiem
pienākumiem, atbildīgajam darbiniekam ir šādi pienākumi:
2.5.1.      sniegt savā rīcībā esošo informāciju par kapitālsabiedrības valdes sēdē izskatāmajiem jautājumiem, pēc
kapitāla daļu turētāja pārstāvja norādījumiem piedalīties valdes sēdēs;  
2.5.2.      pēc kapitāla daļu turētāja pārstāvja pieprasījuma sagatavot viedokli par  dalībnieku sapulcē izskatāmajiem
lēmumu projektiem un citiem dokumentiem;  
2.5.3.      pamatojoties uz kapitālsabiedrību iesniegto neauditētu ceturkšņa pārskatu, apkopot ceturkšņa informāciju
par kapitālsabiedrības saimnieciski finansiālas darbības pamatrādītājiem, un nekavējoties informēt kapitāla daļu turētāja
pārstāvi par jebkuriem riskiem, kas varētu radīt zaudējumus vai citu kaitējumu kapitālsabiedrības darbībā;  
2.5.4.      informēt Administratīvi juridisko nodaļu par dalībnieku sapulces lēmumiem, kas saistīti ar izmaiņām
kapitālsabiedrības valdes sastāvā, valdes sociālajām garantijām, saskaņot ar valdes locekļiem slēdzamo līgumu projektus;
2.5.5.      kapitāla daļu turētāja pārstāvja uzdevumā sagatavot domes vai dalībnieku sapulces lēmumu projektus
attiecīgās kapitālsabiedrības vai kapitāla daļu pārvaldības jautājumos;
2.5.6.      sadarbībā ar citām pašvaldības institūcijām un darbiniekiem sagatavot domes lēmuma projektu par Cēsu
novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu attiecīgajā kapitālsabiedrībā;
2.5.7.      ņemot vērā kapitālsabiedrības valdes izvirzītos kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķus, sadarbībā
ar citām pašvaldības institūcijām un darbiniekiem, sagatavot domes lēmuma projektu, ar kuru dome nosaka Noteikumu
4.2.apakspunktā noteiktos mērķus un rādītājus;
2.5.8.      veikt citas darbības un izpildīt citus uzdevumus, ko viņam rakstveidā uzdevis kapitāla daļu turētāja
pārstāvis kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības jautājumos.
2.6.Atbildīgajam darbiniekam savu pienākumu ietvaros ir šādas tiesības:
2.6.1.      pieprasīt un saņemt no kapitālsabiedrības valdes jebkuru informāciju, dokumentus un paskaidrojumus par
attiecīgo kapitālsabiedrību;
2.6.2.      pēc kapitāla daļu turētāja pārstāvja norādījumiem piedalīties pašvaldības kapitālsabiedrības dalībnieku
sapulces un valdes sēdēs, saņemt informāciju par valdē pieņemtajiem lēmumiem;
2.6.3.      saņemt no pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrības savu pienākumu veikšanai nepieciešamo
materiāltehnisko nodrošinājumu;
2.6.4.       citas tiesības, kas izriet no normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.

Kapitāla daļu turētāja lēmuma projektu sagatavošana, izvērtēšana un pieņemšana1.

3.1.Kapitāla daļu turētāja lēmumu projektus sagatavo dalībnieku sapulces sasaukšanas ierosinātājs. Lēmuma lietderības 
un tiesiskuma iepriekšēju pārbaudi veic lēmuma projektu sagatavotājs. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis var pieprasīt
atbildīgajam darbiniekam vai pašvaldības iestāžu darbiniekiem sniegt atzinumu vai viedokli par lēmuma projektu. 
3.2.Pašvaldības kontrolētas kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu projekti un ar tiem saistītie dokumenti un
informācija iesniedzami elektroniski vai papīra formātā kapitāla daļu turētāja pārstāvim vismaz divas nedēļas pirms
kārtējās dalībnieku sapulces norises dienas vai trīs darba dienas pirms ārkārtas dalībnieku sapulces norises dienas.
Privātās kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu projekti iesniedzami
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.
3.3.Kapitāla daļu turētāja pārstāvis lēmumus pieņem dalībnieku sapulcē. Dalībnieku sapulces gaitas protokolēšanu
nodrošina kapitālsabiedrības valde.
4.      Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrāde un apstiprināšana
 
4.1.Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādā pašvaldības kapitālsabiedrības un publiski privātās
kapitālsabiedrības, ņemot vērā likumā noteiktās prasības. 
 
4.2.Kapitālsabiedrības valde izstrādā vidējā termiņa darbības stratēģiju, ņemot vērā vispārējos stratēģisko mērķus,
nefinanšu un finanšu mērķus, kā arī kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošos rezultatīvos rādītājus
(piemēram, tirgus daļa, izmaksu, procesu efektivitāte, klientu apmierinātība, darbinieku produktivitāte), kurus nosaka vai
apstiprina  Cēsu novada dome. Stratēģijā ietverami arī ikgadējie sasniedzamie rādītāji.
 
4.3.Kapitālsabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus, kā arī kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošos
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rezultatīvos rādītājus, izvirza valde un iesniedz atbildīgajam darbiniekam. Atbildīgais darbinieks, ņemot vērā kapitāla daļu
turētāja pārstāvja norādījumus, sadarbībā ar citiem pašvaldības darbiniekiem sagatavo atbilstošu Cēsu novada domes
lēmuma projektu.
 
4.4.Pašvaldības kontrolēta kapitālsabiedrība vidēja termiņa darbības stratēģiju iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim
izskatīšanai vismaz divus mēnešus pirms stratēģijas darbības perioda sākuma. Publiski privātā kapitālsabiedrība, kurā
pašvaldībai nav izšķirošā ietekme,  – dalībnieku sapulcē noteiktajos termiņos.
 
4.5.Kapitāla daļu turētāja pārstāvim pirms kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas ir
tiesības pieprasīt viedokli no attiecīgajiem speciālistiem par konkrētās kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības
stratēģiju.
 
4.6.Kapitāla daļu turētāja pārstāvis pašvaldības kontrolētā kapitālsabiedrībā saņem attiecīgās Cēsu novada domes
komitejas atzinumu, pirms dod piekrišanu (izlieto balsstiesības dalībnieku (akcionāru) sapulcē) darījumam, kas būtiski
ietekmē (vismaz par 15 procentiem un nav paredzēts vidēja termiņa darbības stratēģijā) kapitālsabiedrības vidēja termiņa
darbības stratēģijā noteikto aktīvu apjomu. Cēsu novada domes komiteja izvērtē šajā punktā minētā darījuma ietekmi uz
kapitālsabiedrības vērtību un finanšu mērķu sasniegšanu, novērtējot ar paredzētajiem lēmumiem saistītos riskus vai
ieguvumus, ilgtermiņa izmaksas un alternatīvas, kā arī darījuma lietderību.
 
 
4.7.Kapitālsabiedrības valde ir atbildīga par stratēģijas atbilstību normatīvajiem aktiem un Cēsu novada pašvaldības
politikas plānošanas dokumentiem.
 
4.8.Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju apstiprina kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce likumā
noteiktajā kārtībā.
 
5.      Pašvaldības kontrolētas kapitālsabiedrības darbības pārraudzība, kā arī finanšu darbības efektivitātes un vidēja
termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanas izvērtēšana
5.1.Lai nodrošinātu pašvaldības kontrolētas kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības regulāru darbības
pārraudzību, kapitālsabiedrības valdei elektroniski vai papīra formātā jāiesniedz atbildīgajam darbiniekam šāda
informācija:
5.1.1.      finanšu pārskats, kas ietver operatīvo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu, kuru
sagatavo ik ceturksni un iesniedz līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 15.datumam;
5.1.2.      auditēts un ar dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu apstiprināts uzņēmuma gada pārskats (Gada
pārskata likuma noteiktajā kārtībā un apjomā) līdz sekojošā gada 10.martam. Ja saskaņā ar likumu ‘’Par zvērinātiem
revidentiem’’ kapitālsabiedrības gada pārskats nav jāpārbauda zvērinātam revidentam, pirms apstiprināšanas dalībnieku
sapulcē to pārbauda Cēsu novada pašvaldības revidents;
5.1.3.      dalībnieku sapulcē apstiprināts kapitālsabiedrības budžeta plāns (pēc uzkrāšanas principa), naudas plūsmas
plāns un peļņas vai zaudējumu aprēķins nākamajam saimnieciskajam gadam, ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.decembrim.
Ja objektīvu iemeslu dēļ šo informāciju nav iespējams iesniegt noteiktajā termiņā, valde par to savlaicīgi informē atbildīgo
darbinieku, norādot iemeslu un citu informācijas iesniegšanas termiņu, kas nevar būt garāks par 75 dienām no šajā
punktā minētā termiņa;
 
5.1.4.      valdes sēdes darba kārtību – vismaz 3 darba dienas pirms kārtējās vai ārkārtas valdes sēdes.
 
5.2.Ja tiek konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu komercdarbības darbību, zaudējumiem un citiem būtiskiem
apstākļiem, kapitāla daļu turētāja pārstāvis pieprasa valdei iesniegt papildus skaidrojumu par konstatēto un valdes
plānotās darbības situācijas uzlabošanu. 
5.3.Lai nodrošinātu kapitālsabiedrību finanšu pārskatu un finanšu informāciju apkopošanu normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, kapitālsabiedrības valde sagatavo un iesniedz noteiktos pārskatus un finanšu informāciju Valsts kases
Informācijas sistēmā, par ko iesniedz informāciju atbildīgajam darbiniekam.
5.4.Kapitālsabiedrības valde apkopo un iesniedz Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai, kura, savukārt, izskata un
apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus, kā arī kapitālsabiedrību aizpildītās anketas un pielikumus par
kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu un, ja nepieciešams, anketai pielikumā pievieno
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paskaidrojumus par anketā iekļauto informāciju.
5.5.Kapitālsabiedrības budžets un tā grozījumi apstiprināmi dalībnieku sapulcē.  Par budžeta atbilstību normatīvajiem
aktiem un kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai atbild kapitālsabiedrības valde. 
5.6.Kapitālsabiedrība divu mēnešu laikā pēc budžeta gada beigām izstrādā un iesniedz atbildīgajam darbiniekam
iepirkumu plānu kārtējam gadam, un reizi ceturksnī (piecpadsmit dienu laikā pēc ceturkšņa beigām) atskaitās par
iepirkuma plāna izpildi. Aktualizējot iepirkuma plānu, tas iesniedzams atkārtoti, piecu darba dienu laikā pēc aktualizācijas
veikšanas.
5.7.Kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un
vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu.
5.8.Kapitālsabiedrības valde divu mēnešus pirms gada pārskata apstiprināšana dalībnieku sapulcē, iesniedz Cēsu novada
pašvaldībā ziņojumu (atskaiti) par kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitāti un kapitālsabiedrības vidēja termiņa
darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. Ziņojumā (atskaitē) norāda: kapitālsabiedrības
sasniegtos rezultatīvos rādītājus (t.sk., efektivitāti raksturojošos rezultatīvos radītājus), izpildītos uzdevumus, sasniegtos
finanšu un nefinašu mērķus, to izpildes veidu, šķēršļus, kas pilnībā vai daļēji neļāva tos izpildīt, priekšlikumus šo šķēršļu
novēršanai un citu informāciju.
5.9.Kapitāla daļu turētāja pārstāvim ir tiesības pieprasīt attiecīgajiem speciālistiem sniegt vērtējumu par
kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu iepriekšējā gadā, kā arī priekšlikumu turpmākajai
rīcībai.
5.10.   Jautājumu par kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitāti un kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības
stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu izskata un attiecīgu lēmumu pieņem dalībnieku sapulce,
pirms tam saņemot atzinumu no Finanšu komitejas. Jautājumu izskatīšanai Finanšu komitejā sagatavo kapitālsabiedrības
valde. 
5.11.   Izvērtējot mērķu īstenošanas progresu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbilstoši nepieciešamībai pieņem lēmumu
par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī vidēja termiņa darbības stratēģijā
noteikto mērķu sasniegšanu.
5.12.   Ja vidēja termiņa darbības stratēģijā nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas un grozīt noteiktos mērķus,
kapitālsabiedrības valde sagatavo dalībnieku sapulces lēmuma projektu ar nepieciešamajiem grozījumiem stratēģijā un
iesniedz izskatīšanai dalībnieku sapulcē. Grozījumi izvērtējami Noteikumos noteiktajā kārtībā, kas nosaka vidēja termiņa
darbības stratēģijas izvērtēšanu pirms tās apstiprināšanas.
5.13.   Ja vidēja termiņa darbības stratēģiju nav nepieciešams būtisko grozīt, tad kapitālsabiedrības valde precizē
stratēģiju, aktualizējot un papildinot šādu informāciju:
5.13.1.  stratēģijas kopsavilkumu ar mērķiem un uzdevumiem, pamatojoties uz jaunākajiem datiem un precizētajām
prognozēm;
5.13.2.  plānoto naudas plūsmu;
5.13.3.  plānoto peļņas vai zaudējumu aprēķinu;
5.13.4.  plānoto bilanci;
5.13.5.  plānoto investīciju plānu.
 
5.14.    Kapitāla daļu turētājs veic auditu kapitālsabiedrībā, ja ir pamats aizdomām par nelietderīgu, neefektīvu rīcību
vai pārkāpumiem un ja konstatēti būtiski riski attiecībā uz noteikto mērķu sasniegšanas iespējamību.

Kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībā, kurā Cēsu novada pašvaldībai ir1.
izšķirošā ietekme

6.1.Kapitālsabiedrību izmaksājamā pašvaldībai piekritīgā peļņas daļa (turpmāk – dividendes) ir kapitālsabiedrības
dalībnieku sapulces lēmumā noteiktā kapitālsabiedrības peļņas daļa, kura pašvaldībai piekrīt proporcionāli pašvaldībai
piederošo kapitāla daļu (akciju) nominālvērtību summai.
 
6.2.Minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībām ir 10 procenti no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās
peļņas, izņemot šo noteikumu 6.6.apakšpunktā minēto gadījumu, vai ja pašvaldības saistošajos noteikumos par budžetu
kārtējam gadam nav noteikts citādi.
 
6.3.Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis publiski privātās un privātās kapitālsabiedrības, kurā pašvaldībai nav
izšķirošā ietekme, kārtējā dalībnieku (akcionāru) sapulcē par gada pārskata apstiprināšanu un peļņas izlietošanu sniedz
priekšlikumu noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu ne mazāku par 10% no tīrās pārskata gada peļņas.
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6.4.Konkrēto dividendēs izmaksājamo peļņas daļu saskaņā ar revidētiem gada pārskatiem nosaka kapitāla daļu turētāja
pārstāvis, bet ne mazāku par 6.2.apakšpunktā minēto dividendēs izmaksājamo peļņas daļas apmēru.
 
6.5.Dividendes netiek noteiktas, aprēķinātas un izmaksātas, ja no kapitālsabiedrības gada pārskata izriet, ka
kapitālsabiedrības pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu.
 
6.6.Cēsu novada dome pēc kapitāla daļas turētāja tiesiski un ekonomiski pamatota priekšlikuma var noteikt atšķirīgu
(samazināt) minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par attiecīgo pārskata gadu, nekā tas noteikts šā lēmuma
6.2.apakšpunktā un kapitālsabiedrības stratēģijā, ja, ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības jomu, nepieciešams novērst
draudus kapitālsabiedrības ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai.
 
6.7.Attiecīgu priekšlikumu pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis iesniedz Cēsu novada domei vienlaikus ar šādu
pamatojumu:
 
6.7.1.      ekonomisko pamatojumu, ja, ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības jomu, tās finansiālo stāvokli un
alternatīvas iespējas finanšu piesaistei, nepieciešams paredzēt ilgtermiņa ieguldījumus kapitālsabiedrības vispārējo
stratēģisko mērķu, stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanai;
 
6.7.2.      tiesisko pamatojumu, ja, pamatojoties uz kapitālsabiedrības dalībnieka līgumu, vai atbilstoši Eiropas
Savienības vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem,
kapitālsabiedrībai ir pienākums iegūto peļņu no noteiktajiem darbības virzieniem ieguldīt pakalpojumu kvalitātes un
pieejamības uzlabošanā un/vai samazināt pakalpojuma tarifu tā lietotājiem;
 
6.7.3.      par priekšlikuma atbilstību Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajām prasībām. 
 
6.8.Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nodrošina, ka lēmumu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu  dalībnieku
(akcionāru) sapulce pieņem ne vēlāk kā līdz 10.martam.
 
6.9.Šo noteikumu izpratnē:
 
6.9.1. nesadalītās peļņas novirzīšana pašvaldības kapitālsabiedrības attīstībai nozīmē ilgtermiņa vai īstermiņa
ieguldījumus, kas nepieciešami pašvaldības kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ilgtspējīgai
attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai, ņemot vērā pašvaldības kapitālsabiedrības darbības stratēģijā vai darbības
plānā noteiktos pašvaldības kapitālsabiedrības mērķus;
 
6.9.2. ilgtermiņa ieguldījumi ir pamatlīdzekļu un tehnoloģisko iekārtu iegāde, jaunu ēku un būvju celtniecība, kā arī
ieguldījumi ēku un būvju renovācijā un rekonstrukcijā, kas nākotnē dos ekonomiskos labumus;
 
6.9.3. īstermiņa ieguldījumi ir līdzekļu izlietošana 6.9.2.apakšpunktā minētajos veidos, ja līdzekļus paredzēts izlietot tuvāko
12 mēnešu laikā vai parastā saimnieciskās darbības ciklā.
 
6.10.   Pašvaldības kapitālsabiedrības valde, sagatavojot un iesniedzot kārtējai dalībnieku sapulcei priekšlikumu par
peļņas izlietošanu, norāda konkrētu peļņas  izlietošanas mērķi, kā arī  iesniedz detalizētu informāciju par iepriekšējā
gada nesadalītās peļņas izlietošanu atbilstoši noteiktajiem mērķiem.
 
6.11.   Pašvaldības kapitālsabiedrības dividendes iemaksā Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta kontā ne vēlāk kā
sešu mēnešu laikā no dalībnieku sapulces lēmuma par peļņas sadali un dividenžu apstiprināšanu pieņemšanas dienas, ja
sabiedrības dibināšanas līgumā, statūtos vai citos tiesību aktos nav noteikts cits dividenžu izmaksas termiņš.
 
6.12.   Cēsu novada pašvaldības dome pēc kapitāla daļas turētāja pārstāvja pamatota priekšlikuma var pieņemt lēmumu
par dividenžu iemaksas termiņa pagarināšanu, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada divdesmitajam decembrim.
 
6.13.   Ja dividendes vai citi maksājumi par pašvaldības kapitāla izmantošanu kapitālsabiedrības vainas dēļ nav
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samaksāti noteiktajā termiņā un apmērā, pašvaldības finanšu nodaļa aprēķina nokavējuma naudu un piedzen to
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 

Valdes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībā, kurā Cēsu novada pašvaldībai kā dalībniekam (akcionāram)1.
ir tiesības izvirzīt valdes locekļus

7.1.          Valdes locekli ievēl (un atsauc no amata) ar dalībnieku sapulces lēmumu, ko pieņem kapitāla daļu
turētāja pārstāvis.
7.2.          Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, savlaicīgi vērtē kapitālsabiedrības valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru
termiņā paveikto un lemj par kapitālsabiedrības valdes locekļa:
7.2.1.      atsaukšanu no amata pirms pilnvaru termiņa beigām,
7.2.2.      virzīšanu uz nākamo pilnvaru termiņu,
7.2.3.      citas personas meklēšanu kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam.
7.3.          kapitālsabiedrības valdes loceklis nākamajam pilnvaru termiņam netiek nominēts, ja :
7.3.1.      kapitālsabiedrības valdes loceklis nav spējis nodrošināt kapitālsabiedrības  pārvaldes institūcijas
pietiekamu rīcībspēju;
7.3.2.      kapitālsabiedrības valdes loceklis nav nodrošinājis vidēja termiņa darbības stratēģijā kapitālsabiedrībai
izvirzīto mērķu un noteikto rezultatīvo rādītāju sasniegšanu;
7.3.3.      pieņemts lēmums par kapitālsabiedrības valdes locekļa atsaukšanu no amata pirms pilnvaru termiņa
normatīvajos aktos vai pilnvarojuma līgumā noteiktajos gadījumos;
7.3.4.      ir spēkā esošs lēmums par kapitālsabiedrības darbību, kas liecina par kapitālsabiedrības valdes locekļa
nespēju profesionāli vadīt kapitālsabiedrību;
7.3.5.      kapitālsabiedrības valdes loceklis pats neizvirza / atsauc savu kandidatūru kapitālsabiedrības valdes locekļa
amatam.
7.4.          Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, ievērojot šādus kritērijus (kandidāta motivācija, valsts valodas un
svešvalodu prasmes amata pienākumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā, kapitālsabiedrības darbības jomas
pārzināšana, vadītāja kompetences (stratēģiskā domāšana, orientācija uz attīstību, komunikācijas un organizēšanas
prasmes, spēja pieņemt lēmumus, kolektīva vadīšanas un resursu izmantošanas plānošanas prasmes, pārmaiņu
ieviešanas prasmes u.c.), reputācija, kapitālsabiedrības pārvaldības pārzināšana u.tml.), pieņem lēmumu par
kapitālsabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu vai atklāta konkursa izsludināšanu uz kapitālsabiedrības valdes locekļa
amatu, nosakot atlases kārtību.
7.5.          Kapitālsabiedrības vārdā pilnvarojuma līgumu ar kapitālsabiedrības valdes locekli paraksta kapitāla
daļu turētāja pārstāvis.
 
8.    Informācijas atklātības nodrošināšana
Iestāde ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ nodrošina, ka Cēsu novada pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv tiek publiskota
informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Cēsu novada pašvaldībai ir līdzdalība. Publiskošanai nepieciešamo informāciju
sagatavo, kā arī aktualizē kapitālsabiedrības valde un atbildīgais darbinieks, iesniedzot nepieciešamo informāciju
Komunikāciju nodaļai.
 
 
 
 
 
9.      Nobeiguma noteikumi
Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu novada domes 14.03.2013.noteikumus Nr. 18 ‘’Cēsu novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi’’
(prot.Nr.4, 30.punkts).
 
 

http://www.cesis.lv
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Lēmums Nr. 280 Par izlīguma projekta apstiprināšanu Cēsu rajona tiesas
lietvedībā esošajā civillietā Nr.C11076615

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai izbeigtu civiltiesisko strīdu Cēsu rajona tiesas lietvedībā esošajā civillietā Nr.C11076615, kurā prasītājs MSIA „OP 2”,
reģistrācijas  Nr.44103042598, kuru pārstāv maksātnespējas procesa administrators  XX, sertifikāts Nr.00425, ar savu
2015.gada  9.marta  prasības pieteikumu vērsies tiesā  pret atbildētāju pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs”, reģistrācijas Nr.90001677262, prasot tiesu piedzīt no pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” par labu MSIA „OP 2” 49302,14 EUR apmērā pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Civilprocesa likuma 74.panta piekto daļu, 223.panta 5.punktu, 226.panta pirmo un otro daļu, 227.panta pirmo un
otro daļu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2015. atzinumam (prot. Nr.13), Cēsu novada dome ar 14
balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L.
Krastiņa, M. Malcenieks, E. Geruļskis,  A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav; atturas – nav, nolemj:
 
1.    Apstiprināt sagatavoto izlīguma projektu Cēsu rajona tiesas lietvedībā esošajā civillietā Nr.C11076615.
2.    Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram iesniegt sagatavoto izlīguma projektu
maksātnespējīgajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "OP2", vienotais reģistrācijas Nr. 44103042598, kā arī vienošanās
panākšanas gadījumā noslēgt izlīgumu (pielikumā).
3.    Izlīguma noslēgšanas gadījumā pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” piešķirt izlīguma summu
EUR 4 930,21 (četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro 21 cents).
4.    Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
PROJEKTS
 
IZLĪGUMS
Civillietā Nr.C11076615
 
Cēsīs, 2015.gada _
 
Maksātnespējīgā SIA "OP2", vienotais reģistrācijas Nr.44103042598, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 143 k-2-99,
Rīga, tās administratores XX personā, administratores prakses vieta: Jelgavas iela 26-86, Olaine, Olaines novads, LV-2114,
turpmāk tekstā - Prasītāja, no vienas puses un
Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, reģistrācijas Nr.90001677262, PVN reģistrācijas Nr.LV
90001677262, juridiskā adrese: Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tās direktora Jura Markova personā,
turpmāk – Atbildētājs, no otras puses,
abi kopā turpmāk tekstā – Puses,
pamatojoties uz Civilprocesa likuma 74.panta piekto daļu, 226.panta pirmo un otro daļu, 227.panta pirmo un otro daļu, un
Cēsu novada domes 2015.gada 19.novembra lēmumu Nr. 280 “Par izlīguma projekta apstiprināšanu Cēsu rajona tiesas
lietvedībā esošajā civillietā Nr.C11076615” noslēdz šādu izlīgumu Cēsu rajona tiesas lietvedībā esošajā civillietā
Nr.C11076615, turpmāk tekstā – Izlīgums, par sekojošo:
 
1.      Prasītājs ir iesniedzis Cēsu rajona tiesā prasības pieteikumu, ar kuru lūdz piedzīt no Atbildētāja par labu
Prasītājam 49302,14 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši trīs simti divi euro 14 centi).

Puses izbeidz civiltiesisko strīdu lietā un Atbildētājs apņemas samaksāt Prasītājai izlīguma summu 4 930,21 EUR1.
(četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro 21 cents), veicot maksājumu līdz .
Šī Izlīguma 1.punktā noteiktā izlīguma summa tiek ieskaitīta Prasītājas norēķinu kontā , AS „DnB Banka”.2.
Puses vienojas, ka turpmāk neizvirzīs citas pretenzijas, t.sk. arī materiālas, viena pret otru saistībā ar civillietas Nr.3.
C11076615 strīdus objektu un saistītajiem izdevumiem pie nosacījuma, ja tiek pildīts izlīgums.

5.      Puses ar saviem parakstiem zem šī Izlīguma apliecina, ka tām ir saprotams Izlīguma saturs, nozīme un tiesiskās
sekas. Pusēm ir zināms, ka saskaņā ar Civillikuma 1886.pantu, ja viens no Izlīguma dalībniekiem to neizpilda, tad otram ir
tiesības prasīt tā izpildīšanu piespiedu kārtā, ievērojot tiesas sprieduma izpildes noteikumus. Puses apliecina, ka tām ir
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zināmas izlīguma tiesiskās sekas, kas paredzētas Civilprocesa likuma 225.pantā un 228.pantā.

Izlīgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.1.
Puses lūdz Cēsu rajona tiesu apstiprināt šo Izlīgumu un izbeigt tiesvedību civillietā Nr.C11076615 pret Atbildētāju2.
par 49302,14 EUR piedziņu no pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” par labu MSIA „OP 2”.
Izlīgums sastādīts un parakstīts trīs eksemplāros, viens, no kuriem iesniegts tiesā, bet pārējie divi eksemplāri3.
nodoti katrai no pusēm. Visiem Izlīguma eksemplāriem vienāds juridisks spēks.

 
                 
Maksātnespējīgās                                                        Pašvaldības
aģentūra
SIA "OP2"                                                                  „Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
administratore Maija Zaube                                        direktors J.Markovs
 
 
 
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 281 Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas nolikumā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai uzlabotu Cēsu novada pašvaldības darba efektivitāti, saīsinot jautājumu izskatīšanas termiņus, ievērojot Apdzīvoto
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu, 21.
panta pirmās daļas 27. punktu, 77.panta ceturto daļu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās
daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošo noteikumu Nr.18 „Cēsu novada
pašvaldības nolikums” 26.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2015. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu
novada dome ar 14 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova,
I.Timermanis, L. Krastiņa, M. Malcenieks, E. Geruļskis,  A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav; atturas – nav,
nolemj:
 
 
        Apstiprināt nolikumu „Grozījumi Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas
nolikums” saskaņā ar pielikumu.
 
PIELIKUMS
NOLIKUMS
Cēsīs
19.11.2015.                                                                      
                                              Nr.44
 
Grozījumi Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas
 komisijas nolikumā
 
 Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 1.punktu
 
1.      Izdarīt Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas nolikumā (turpmāk-nolikums),
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kas apstiprināts ar Cēsu novada domes 16.06.2011. lēmumu Nr.343 (prot.Nr.12, 22.p.), šādus grozījumus:
1.1.Papildināt 2.1.2.punktu ar tekstu šādā redakcijā:
“nekustamo īpašumu apvienošanu un sadalīšanu ( t.sk. sastāva maiņu);”;
1.2.Papildināt nolikumu ar 2.1.8.punktu šādā redakcijā:
“2.1.8. par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu vai maiņu.”
2.      Nolikums stājas spēkā 2015.gada 1.decembrī.
 
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 282 Par Cēsu pilsētas SIA ,,VINDA” sagatavotā potenciālā projekta
,,Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta” ES Kohēzijas fonda
līdzfinansējuma saņemšanai atbalstīšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas realizētās aktivitātes SAM 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas“ izvirzīto darbības programmas
prioritāti – notekūdeņu tīklu pieejamības veicināšana, lai sasniegtu 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodā
uzņemto saistību izpildi katras aglomerācijas grupas mērķu sasniegšanā attiecībā uz 2014.-2010.gada ES fondu
plānošanas periodā plānoto pakalpojumu pārklājumu, atbalstīt Cēsu pilsētas SIA „Vinda” ES Kohēzijas fonda
līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto potenciālo projektu „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta”
aktivitātes SAM 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas
iespējas” priekšatlases ietvaros, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši sagatavotajam potenciālā
projekta indikatīvajam budžeta kopsavilkumam un tīklu izbūves sarakstam pa ielām Cēsīs, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 12.11.2015. (prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa, M. Malcenieks, E. Geruļskis, 
A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav; atturas – nav, nolemj:
 
Saskaņot Cēsu pilsētas SIA „Vinda” ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto potenciālo projektu „Cēsu
ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta”,  tajā ietvertos darbus- 1) Cēsu aglomerācijas robežās esošā Amatas
novada Līvu ciema viena rajona pievienošanu Cēsu kanalizācijas sistēmai un 2) kanalizācijas tīklu izbūvi un rekonstrukciju
Cēsu pilsētā, izbūvējot un rekonstruējot 2km kanalizācijas tīklu, lai izpildītu iepriekšējā plānošanās periodā uzņemtās
saistības, nodrošinot kanalizācijas pakalpojuma pieejamību 99,84% aglomerācijas teritorijas un finansējumu apjomu
atbilstoši SIA “Vinda” iesniegtajam indikatīvajam budžeta kopsavilkumam (sk.1.pielikumu) un tīklu izbūves sarakstam pa
ielām Cēsīs  (sk.2.pielikumu).
 
1.pielikums
 
 
 Indikatīvais budžeta

kopsavilkums
     

       
Līguma
nr.

Līguma nosaukums Summa*,
EUR

2016 2017 2018 2019

L1 Pakalpojuma līgums.
Būvprojektu sagatavošana un
autoruzraudzība kanalizācijas
tīklu izbūvei un rekonstrukcijai
Cēsīs:

13600.00     
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     t.sk. būvprojetēšana 11900.00 5950.00 5950.00 0 0
     t.sk. autruzraudzība 1700.00 850.00 850.00 0 0
L2 Pakalpojumu Līgums:

Būvprojekta ekspertīze
līgumam L1

1300.00 0 1300.00 0 0

L3 Būvdarbu līgums. Tīklu
būvniecība Cēsīs

372750.00 0 37000.00 335750.00 0

L4 Pakalpojumu līgums:
Būvuzraudzība un Inženiera
pakalpojumi Līgumam nr.3.
(SG)

11180.00 0 950.00 10230.00 0

L5 Pakalpojumu Līgums:
Būvprojekta sagatavošana
Agrai

22800.00    0

 t.sk. būvprojetēšana 20400.00 20400.00 0 0 0
 t.sk. autoruzraudzība 2400.00  2400.00 0 0
L6 Pakalpojumu Līgums:

Būvprojekta ekspertīze
Līgumam nr.5

1500.00 1500.00 0 0 0

L7 Būvdarbu  Līgums: Agras
ciema pievienošana Cēsu
kanalizācijas sistēmai

607686.00 60 700.00 546986.00 0 0

L8 Pakalpojumu Līgums:
Būvuzraudzība un Inženiera
pakalpojumi līgumam L7

18 230.00 1 800.00 16430.00 0 0.00

 Kopā 1049046.00 91200.00 611866.00 345980.00 1049046.00
 
2.pielikums
 
 
 
ielas adreses deklarētie

iedzīvotāji
izbūvējamie
m

Celtnieku Celtnieku_20 2 130
 Celtnieku_26 3  
 Celtnieku_28 2  
 Celtnieku_30 9  
 Celtnieku_32 1  
Kronvalda A.Kronvalda_34 1 30
 A.Kronvalda_31c 3 260
 A.Kronvalda_33 2  
 A.Kronvalda_33b 2  
 Ziedu_6   
Caunas Caunas_1 3 200
 Caunas_3/1 8  
 Caunas_3/2   
 Caunas_3a 2  
 Caunas_5 6  
Ziemeļu Gaujas_44 15 110
 Ziemeļu_1/2 8  
 Ziemeļu_1/4   
 Ziemeļu_2 6  
Kaļķu Kaļķu_14_1 15 540
 Parka_7   
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Lāču-Kronvalda Lāču_3 6 100
Lāču Lāču_11 6 60
M.Līgatnes M.Līgatnes_8 2 80
 M.Līgatnes_8a 5  
Rūpniecības Valmieras_16 13 135
 Valmieras_18 14 110
J. Poruka iela J. Poruka 3/1 8  
 J. Poruka 5 5  
Jurģu Jurģu-2 6 115
Rūpniecības Rūpniecības_6/1 un 6/2 5 60
M. Katrīnas M. Katrīnas_5 8 35
 Kopā 166 1965
    

 
 

Lēmums Nr. 283 Par komandējumu uz Lietuvas Republiku

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Panevezis un Kedaini pašvaldību (Lietuvas Republika) uzaicinājumu, Valsts un pašvaldību amatpersonu
institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 6.2 daļu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969 „Kārtība,
kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu
novada dome ar 13 balsīm par (M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L.
Krastiņa, M. Malcenieks, E. Geruļskis,  A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav; atturas – nav, (J.Rozenbergs
nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
 
1.        Norīkot 30.11.-01.12.2015. (ieskaitot) komandējumā uz Panevezis un Kedaini pašvaldību (Lietuvas Republika)
Cēsu novada domes priekšsēdētāju J.Rozenbergu, lai iepazītos ar Lietuvas pašvaldību brīvajām (vai speciālajām)
ekonomiskajām zonām, to izveidi, uzturēšanu un administrēšanu, kā arī tiktos ar pašvaldību domju vadību un  saprastu
reālos ieguvumus pašvaldībai no šādām ekonomiskajām zonām.
2.        Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (galv.grāmatv.S.Kūlītei) izmaksāt komandējuma dienas
naudu pilnā apmērā un, pamatojoties uz iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem attaisnojuma dokumentiem, kompensēt
citus ar komandējumu saistītos izdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
3.        Uzdot J.Rozenbergam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atgriešanās no komandējuma iesniegt komandējuma
atskaiti un ar komandējumu saistīto izdevumu attaisnojuma dokumentus.
 

Lēmums Nr. 284 Par grozījumiem Cēsu novada domes 08.10.2015. lēmumā
Nr.228 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā Skolas iela 6,
Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006, daļas nodošanu bezatlīdzības
lietošanā biedrībai “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs””

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
08.10.2015. pieņemts Cēsu novada domes lēmums Nr. 228 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā Skolas
iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Vidzemes
inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” (prot. Nr. 14, 7.p.), ar kuru nolemts Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā
labuma organizācijai, biedrībai „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”, vienotais reģ. Nr. 40008169402,
juridiskā adrese : Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, nekustamā īpašuma Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu nov.,
kadastra Nr. 4201 005 2006, daļu: ēku (mācību korpuss), kadastra apz. 4201 005 2006 001, un apbūvēta zemes gabala
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daļu 703 m2 kopplatībā, turpmāk kopā  -Īpašuma daļa, ar mērķi – veikt sabiedriskā labuma darbību: izveidot un uzturēt 
vietu dažādu radošo, kultūras un digitālo industriju pārstāvju apvienošanai, lai veicinātu kultūrizglītojošo procesu Cēsu
novadā, t.sk., uzņēmējdarbības kultūras, inovāciju sekmēšana, sākot no jauniešu vecuma (t.sk., dažādu apmācību, projektu
konkursu rīkošana); pirmsinkubācija radošo industriju topošajiem uzsācējiem – palīdzība ar biznesa plānu attīstību;
radošuma centra pārvaldīšana; koprades telpu administrēšana, un apstiprināta “Vienošanās par Cēsu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma Lielā Skolas iela 6,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006, daļas nodošanu bezatlīdzības
lietošanā biedrībai “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs””.
Ņemot vērā, ka daļu telpu (telpas Nr. 14 līdz 20 ēkas 2.stāvā ar kopējo platību 162,6 m2, saskaņā ar būves tehniskās
inventarizācijas lietu 27.11.2001.) ēkā, kadastra apzīmējums 4201 005 2006 001, Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu nov., 
plānots izmantot Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, turpmāk – Aģentūra,  darbības
nodrošināšanai, tajās izvietojot daļu muzeja krājuma, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Sestulis,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, L. Krastiņa, M. Malcenieks, E. Geruļskis, 
A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav; atturas – nav, nolemj:
 
1.      Grozīt 08.10.2015. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 228 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā
Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai
“Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”” (prot. Nr. 14, 7.p.):
1.1.    izsakot tā 1.punktu šādā redakcijā: “1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, biedrībai
„Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”, vienotais reģ. Nr. 40008169402, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8,
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, telpas ēkā, kadastra apz. 4201 005 2006 001, (mācību korpuss) 814.10 m2 kopplatībā (visas
telpas, izņemot telpas Nr. 14 līdz 20 ēkas 2.stāvā ar kopējo platību162,6 m2) un apbūvēta zemes gabala daļu 703 m2
kopplatībā  nekustamajā īpašumā Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 2006, turpmāk kopā  -
Īpašuma daļa, ar mērķi – veikt sabiedriskā labuma darbību: izveidot un uzturēt  vietu dažādu radošo, kultūras un digitālo
industriju pārstāvju apvienošanai, lai veicinātu kultūrizglītojošo procesu Cēsu novadā, t.sk., uzņēmējdarbības kultūras,
inovāciju sekmēšana, sākot no jauniešu vecuma (t.sk., dažādu apmācību, projektu konkursu rīkošana); pirmsinkubācija
radošo industriju topošajiem uzsācējiem – palīdzība ar biznesa plānu attīstību; radošuma centra pārvaldīšana; koprades
telpu administrēšana”;
1.2.    aizstājot tā 2.punktā skaitļus un vārdus “338 317.65EUR” ar skaitļiem un vārdiem “282 156.92 EUR”;
1.3.    izsakot tā 1.pielikuma “Vienošanās par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā Skolas iela 6,  Cēsis,
Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Vidzemes inovāciju un
uzņēmējdarbības centrs”” 1.1.punktu šādā redakcijā: “1.1.Pašvaldība nodod Biedrībai un Biedrība pieņem no Pašvaldības
bezatlīdzības lietošanā telpas ēkā, kadastra apz. 4201 005 2006 001, (mācību korpuss) 814.10 m2 kopplatībā (visas telpas,
izņemot telpas Nr. 14 līdz 20 ēkas 2.stāvā ar kopējo platību162,6 m2) un apbūvēta zemes gabala daļu 703 m2 kopplatībā 
nekustamajā īpašumā Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 2006, turpmāk kopā  -Īpašuma daļa, ar
mērķi – veikt sabiedriskā labuma darbību: izveidot un uzturēt  vietu dažādu radošo, kultūras un digitālo industriju
pārstāvju apvienošanai, lai veicinātu kultūrizglītojošo procesu Cēsu novadā, t.sk., uzņēmējdarbības kultūras, inovāciju
sekmēšana, sākot no jauniešu vecuma (t.sk., dažādu apmācību, projektu konkursu rīkošana); pirmsinkubācija radošo
industriju topošajiem uzsācējiem – palīdzība ar biznesa plānu attīstību; radošuma centra pārvaldīšana; koprades telpu
administrēšana”;
1.4.    aizstājot tā 1.pielikuma 1.3.punktā skaitļus un vārdus “338 317.65EUR” ar skaitļiem un vārdiem “282 156.92 
EUR”.  
2.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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