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Lēmums Nr. 92 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas direktoru
Ziņo : Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un izpilddirektora vērtēšanas komisija
Cēsu novada dome 24.11.2016. pieņēma lēmumu Nr. 313 “Par Cēsu Profesionālās vidusskolas direktoru” ar kuru M.Apsīte,
pēc pašas ierosinājuma, lūdza atbrīvota viņu no Cēsu Profesionālās vidusskolas direktora amata. Konkursu uz Cēsu
Profesionālās vidusskolas direktora vakanci uzdots organizēt ar Cēsu novada domes 10.10.2013. lēmumu Nr. 413 „Par
komisijas izveidošanu” izveidotajai Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un izpilddirektora vērtēšanas komisijai.
Konkurss izsludināts 2017.gada februārī, ievērojot Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumus Nr. 496 „Kārtība un
vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību
izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” un konkursa nolikumu.
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju vai izpilddirektora vērtēšanai komisijas 30.03.2017. atzinumu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.apakšpunktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Cēsu
novada dome ar 9 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, A.Malkavs,
U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Iecelt Cēsu Profesionālās vidusskolas direktora amatā Guntaru Zvejnieku.
2.
Lēmums stājas spēkā pēc kandidāta saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes
ministrijas.

Lēmums Nr. 93 Grozījums Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.48 „Par
komisiju brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs”
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot Cēsu novada Vecāku
domes lēmumu par pārstāvja deleģēšanu, pamatojoties uz Cēsu novada domes 2012.gada 7.jūlija saistošo noteikumu Nr.
11 „Bērnu reģistrācija uzņemšana Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības
programmas” 1.6.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.04.2017. atzinumu
(prot.Nr.5), Cēsu novada dome ar 9 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass,
A.Malkavs, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.48 „Par komisiju brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs”
šādus grozījumus:
1. izslēgt no komisijas sastāva G.Sabuli, Cēsu novada Vecāku domes pārstāvi;
2. iekļaut komisijas sastāvā K.Sprūdžu, Cēsu novada Vecāku domes pārstāvi.

Lēmums Nr. 94 Par “Patapinājuma līguma Par nedzīvojamo telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā” Nr. 2/2012/4-5 izbeigšanu pirms termiņa
Ziņo: J.Markovs, pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 05.04.2012. sēdes lēmumu nr.152 “Par neapdzīvojamo telpu telpu Muižas ielā 3,
Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā” (prot. Nr.6 152. punkts) starp pašvaldības aģentūru “Cēsu Kultūras
un Tūrisma centrs” kā Patapinājuma devēju un biedrību “Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība” kā Patapinājuma
ņēmēju, reģistrācijas numurs 40008124402, 2012.gada 17.aprīlī noslēgts Patapinājuma līgums nr.2/2012/4-5, turpmāk –
Līgums, ar kuru Patapinājuma devējs nodeva un Patapinājuma ņēmējs pieņēma bezatlīdzības lietošanā nedzīvojamās
telpas darbnīcas ēkā Muižas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, ar kopējo platību 354,1 kv.m. (kadastra apzīmējums 4201 0040
801 001) līdz 2017.gada 17.aprīlim.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 06.08.2015. sēdes lēmumu nr.175 “Par neapdzīvojamo telpu telpu Muižas ielā 3,
Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā” (prot. Nr.11 175.punkts) Līguma termiņš tika pagarināts līdz
2022.gada 17.aprīlim.
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Saskaņā ar Līguma 1.2. punktu biedrība “Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība” apņēmās – veikt ekomuzeja
izveidošanu, lai veicinātu tūrisma attīstību Cēsīs un Cēsu novadā.
Ņemot vērā, ka no biedrības “Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība” netiek veiktas darbības, kas liecinātu par
vēlmi izpildīt Līguma 1.2.punktā noteikto mērķi pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, saskaņā ar
Līguma 2.3.punktu 2017.gada 21.martā.nosūtīja paziņojumu par Līguma izbeigšanu. Biedrība “Kultūrvēsturiskās vides
saglabāšanas biedrība” arī pēc paziņojuma saņemšanas par Līguma izbeigšanu nav veikusi darbības līgumattiecību
turpināšanai.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Līguma 2.3.punktu, Cēsu novada dome ar 9 balsīm par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, A.Malkavs, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturasnav, nolemj:
1.
Ar 24.04.2017. izbeigt Patapinājuma līgumu nr.2/2012/4-5, kas noslēgts pamatojoties uz Cēsu novada
domes 05.04.2012. sēdes lēmumu nr.152 un pagarināts pamatojoties uz 06.08.2015. sēdes lēmumu nr.175, starp
pašvaldības aģentūru “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” un biedrību “Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība” kā
Patapinājuma ņēmējs, reģistrācijas numurs 40008124402.
2.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 05.04.2012. sēdes lēmumu nr.152 un 06.08.2015.
sēdes lēmumu nr.175 “Par neapdzīvojamo telpu telpu Muižas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības
lietošanā”.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 95 Par telpu nomas izmaksām Cēsu Valsts ģimnāzijā
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 06.04.2017. atzinumam (prot.Nr.5) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 13.04.2017. atzinumam (prot.Nr.5), Cēsu novada dome ar 9 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, E.Geruļskis,
G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, A.Malkavs, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Apstiprināt telpu nomas izmaksas:
1.1. Klašu telpas noma bez tehnoloģijām 1 stunda 6.07 EUR (seši eiro un 07 centi), t.sk. PVN;
1.2. Valodu apmācības kabineta (Nr.8, Nr.10, Nr.18) noma bez tehnoloģijām 1 stunda 5.80 EUR (pieci eiro, 80 centi),
t.sk.PVN;
1.3. Klašu telpas ar datoru noma 1 stunda 6.22 EUR (seši eiro, 22 centi), t.sk.PVN;
1.4. Klašu telpas ar datoru, projektoru noma 1 stunda 6.52 EUR (seši eiro, 52 centi), t.sk.PVN;
1.5. Datorkabineta (t.sk.datoru izmantošana) noma 1 stunda 8.40 EUR (astoņi eiro, 40 centi), t.sk.PVN;
1.6. Aktu zāles noma bez tehnoloģijām 1 stunda 8.31 EUR (astoņi eiro, 31 cents), t.sk.PVN;
1.7. Aktu zāles noma ar datoru, projektoru 1 stunda 8.76 EUR (astoņi eiro, 76 centi), t.sk.PVN;
1.8. Sporta zāles noma (t.sk.ģērbtuves) 1 stunda 7.43 EUR (septiņi eiro, 43 centi), t.sk.PVN.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei.

Lēmums Nr. 96 Par ēdināšanas maksas noteikšanu Cēsu internātpamatskolā –
rehabilitācijas centrā tautas deju festivāla “Latvju bērni danci veda”
dalībniekiem
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departaments sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību 27.05.2017. Cēsīs
rīko tautas deju festivālu „Latvju bērni danci veda”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu novada domes
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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 ēdināšanas izdevumu aprēķiniem, atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.04.2017. atzinumam (protokols Nr.5) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 13.04.2017. atzinumam (protokols Nr.5), Cēsu novada dome ar 9 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, A.Malkavs, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Apstiprināt viena tautas deju festivāla “Latvju bērni danci veda” dalībnieka ēdināšanas maksu dienā –
pusdienas – EUR 2,50 (divi euro 50 centi) t.sk. PVN, ko veido resursu izmaksas EUR 1,05, t.sk.PVN ; pārtikas produktu
izmaksas EUR 1,45 (viens euro 45 centi), t.sk.PVN.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra direktoram.

Lēmums Nr. 97 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 2017.gadam” 10.pielikumu,
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 Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.04.2017. atzinumu (prot. Nr.5) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 13.04.2017. atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu novada dome ar 9 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, E.Geruļskis,
G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, A.Malkavs, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), 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
Cēsu novada domes sēdes 20.04.2017.
lēmumam Nr. 97

kopējais ﬁnansējums 2017.gadā
G1 kolektīvu grupai

G1 grupa

kolektīvs
Koris
Koris
Koris
Koris
Koris
Pūtēju orķestris
Tautas deju kolektīvs
Tautas deju kolektīvs
Tautas deju kolektīvs
Tautas deju kolektīvs
Tautas deju kolektīvs
Tautas deju kolektīvs
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

“Beverīna”
“Vidzeme”
“Wenden”
Cēsu Pils koris
“Ābele”
Pūtēju orķestris „Cēsis”
“Raitais solis” A grupa
“Raitais solis” D grupa
“Randiņš” C grupa
“Dzirnas”
“Saulgrieži”
“Vaive”

gadā,
EUR
726,00
726,00
726,00
726,00
726,00
726,00
726,00
726,00
726,00
726,00
726,00
726,00

Finansē-jums
1.pusgadā,
EUR

Finansē-jums
2.pusgadā,
EUR

363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00

363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00

Koklētāju ansamblis

13

A.Kalniņa Cēsu mūzikas
skolas koklētāju
ansamblis

kopējais ﬁnansējums 2017.gadā
G2 kolektīvu grupai

G2 grupa

kolektīvs
Folkloras kopa,
etnogrāﬁskais ansamblis
Lietišķās mākslas studija

726,00

1
2

Tautas vērtes kopa
“Dzieti”
Lietišķās mākslas studija
“Vēverīšas”

363,00

363,00

Finansē-jums
1.pusgadā,
EUR

Finansē-jums
2.pusgadā,
EUR

gadā,
EUR
363,00

181,50

181,50

363,00

181,50

181,50

Lēmums Nr. 98 Par projekta pieteikuma „Degradēto teritoriju revitalizācija
Cēsu novadā III kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas ”Izaugsme un
nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
(turpmāk, CFLA), kā sadarbības iestādes uzaicinājumu Cēsu novada pašvaldībai sagatavot un iesniegt projekta
iesniegumu darbības programmas Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un
attīstības komitejas 06.04.2017. atzinumu (prot. Nr.3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.04.2017. atzinumu
(prot. Nr. 5), Cēsu novada dome ar 9 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass,
A.Malkavs, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Sagatavot un iesniegt, saskaņā uz Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības
programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” līdzfinansēto Cēsu novada
pašvaldības sagatavoto projekta iesniegumu „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta ”, ar kopējām
projekta izmaksām 1 390 692 EUR (viens miljons trīs simti deviņdesmit tūkstoši seši simti deviņdesmit divi eiro)
apmērā, no kurām ERAF līdzfinansējums projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 1 182 089 EUR (viens miljons viens
simts astoņdesmit divi tūkstoši astoņdesmit deviņi eiro), valsts budžeta dotācija 52 151 EUR (piecdesmit divi tūkstoši
viens simts piecdesmit viens eiro).
2. Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu nodaļā projekta ieviešanas (
ieņēmumu) un izdevumu tāmi.
3. Projektu realizēt 2017., 2018. un 2019. gadā.
4. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 99 Par Cēsu novada domes 15.12.2016. lēmuma Nr. 333 “Par valsts un
pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidošanu” atcelšanu un
finansējuma piešķiršanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada dome 15.12.2016. pieņēma lēmumu Nr. 333 “Par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra
izveidošanu” (prot. Nr. 18, 20.p.), ar kuru nolemts 2017.gadā izveidot valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas
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centru( turpmāk tekstā - VVPKAC) – adresē Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novadā un iesniegt Vides Aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā pieteikumu Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un
uzturēšanai 2017. gadā par kopējo projekta summu EUR 40 800,00, t.sk. – pašvaldības līdzfinansējums – EUR
12 920,00.
Saskaņā ar Koncepciju par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi (atbalstīta ar Ministru kabineta 2013. gada
19. februāra rīkojumu Nr. 58, grozīta ar Ministru kabineta 2015. gada 10. janvāra rīkojumu Nr. 14), lai nodrošinātu
valsts un pašvaldības pakalpojumu pieejamību vienkopus pašvaldības teritorijā, kura paredz VPVKAC izveidi reģionālās
nozīmes attīstības centros, kur vienuviet un klātienē pašvaldība sniedz savā pārziņā esošus pakalpojumus un VPVKAC
tīklā deleģēto pakalpojumu grozu, un vismaz divas valsts tiešās pārvaldes iestādes piecas darbdienas nedēļā - savā
pārziņā esošus administratīvos pakalpojumus.
Projekta sagatavošanas gaitā un projekta iesniegšanas periodā savu iespējamo līdzdalību regulārai darbībai bija
izteikušas divas valsts iestādes – Lauku atbalsta dienests ( turpmāk tekstā – LAD) un Uzņēmumu reģistrs ( turpmāk
tekstā – UR). Valsts darba inspekcija apliecināja gatavību darboties divas reizes mēnesī. Sakarā ar ierobežotajiem
resursiem, 2017. gada februārī saņemts atteikums no LAD un UR par pakalpojumu sniegšanu VVPKAC Cēsīs.
Ir notikušas būtiskas izmaiņas citu Cēsu novada pašvaldības telpu un ēku infrastruktūras izmantošanā. Tā rezultātā ir
jaunas iespējas perspektīvē izveidot un attīstīt ilgtermiņā daudz plašāku, apmeklētāju pieejamībai un apkalpošanai
daudz efektīvāku klientu apkalpošanas centru Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, kurā jau šobrīd darbojas valsts
institūcija - Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Cēsu birojs, un 2017.gada otrajā pusē darbību plāno
uzsākt Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Cēsu birojs. Tādejādi pilnībā tiks nodrošinātas Koncepcijā
minētās prasības VVPKAC izveidei.
Perspektīvā VVPKAC apkalpošanas centra izveide ir uzsākama 2018. gadā, un atbilstoši jaunajai situācijai ir no jauna
plānojams un izstrādājams gan darbības, gan finanšu modelis.
30.06.2016. Cēsu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 184 “Par 25.02.2010. Pārjaunojuma līguma Nr.
2-7-25/2010 izbeigšanu pirms termiņa” (prot. Nr. 8, 7.p.), pamatojoties uz ko tika noslēgts Atcēlējs līgums, pirms termiņa
izbeidzot telpu nomas līgumu kafejnīcas darbības nodrošināšanai ēkas Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov. pagrabstāvā.
Potenciālo jaunu kafejnīcas telpu nomnieku intereses trūkuma dēļ, kā arī ievērojot nepieciešamību pilnveidot un uzlabot
Cēsu novada pašvaldības administrācijas darbinieku darba apstākļus un iespējas, kādreizējās kafejnīcai nomā nodotās
telpas tiek izmantotas pašvaldības vajadzībām – darba kabinetiem, telpa sarunu, sanāksmju, videokonferenču
nodrošināšanai un arhīva fondu glabātuvei. Līdz šim pašvaldības administrācijā nav vienotas, saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām izveidotas un iekārtotas arhīva fondu glabātuves. Sakarā ar ievērojumu dokumentu plūsmas pieaugumu un
pašvaldībā ilgstoši glabājamo dokumentu termiņu palielināšanos, lai nodrošinātu arhīva glabāšanu atbilstoši normatīvo
aktu prasībām, nepieciešamas jaunas un arhīvu fondu glabāšanas nosacījumiem piemērojamas telpas un aprīkojums.
Lai pilnveidotu pašvaldības administrācijas darbinieku darba efektivitāti un lietderīgi izmantotu darba
laiku tiešo pienākumu veikšanai, ir nepieciešamas pilnveidot domes sēžu tehnoloģisko nodrošinājumu – izveidojot
informāciju tehnoloģijās balstītu iespēju domes lēmumu izskatīšanas gaitai sekot attālināti no darba vietas, un domes
sēdē ierasties uz konkrēti saistītā jautājuma izskatīšanu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.04.2017.atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu
novada dome ar 9 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, A.Malkavs,
U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Atcelt Cēsu novada domes 15.12.2016. lēmumu Nr. 333 “Par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas
centra izveidošanu”.
2. 2017.gada budžetā apstiprināto pašvaldības līdzfinansējumu VVPKAC izveidei EUR 12 920,00 novirzīt
sekojošiem mērķiem:
2.1.Arhīva telpu remontam, nepieciešamā inventāra iegādei un iekārtošanai;
2.2. Multimediju aparatūras prezentāciju publicēšanai tiešsaistē pašvaldības tīklā iegādei un uzstādīšanai;
2.3. Sarunu telpas aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai;
2.4. Vienotā bezmaksas operatīvā tālruņa numura pieslēguma nodrošināšanai (valsts nodevas maksājumam; ierīkošanai
un uzstādīšanai un sarunu apmaksai 2017.gadā) – 1900,00 EUR.
3.
Informāciju tehnoloģiju nodaļai un Nekustamā īpašuma nodaļai iesniegt Finanšu nodaļā precizētas izdevumu
tāmes saskaņā ar šī lēmuma 2.punktu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
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Lēmums Nr. 100 Par sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā ēku
(būvju) nekustamā īpašuma Kovārņu iela 22, Cēsis, Cēsu novads pirkšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
10.03.2016. pieņemts Cēsu novada domes 10.03.2016. lēmums Nr.69 „Par sabiedrības vajadzību
nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”
īstenošanu, nekustamo īpašumu atsavināšanu un Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi” (prot. Nr.3, 7.p.), ar kuru
konceptuāli atbalstīta trīs nekustamo īpašumu atsavināšana (pirkšana), tajā skaitā, ēku (būvju) nekustamais īpašums
Kovārņu iela 22, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 507 0208, kā arī, ievērojot Ministru kabineta 15.03.2011.
noteikumu Nr.204 “Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu”
3.punktu, izveidota Atlīdzības noteikšanas komisija, turpmāk arī – Komisija, ar mērķi – īstenot Cēsu novada pašvaldības,
turpmāk – Pašvaldība, plānoto Eiropas savienības fonda projektu „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III
kārta” atbilstoši Ministru kabineta 10.11.2015. noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”, tādējādi nodrošinot likumā “Par pašvaldībām” noteikto
pašvaldības autonomo funkciju: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību; sekmēt
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā izpildi, kā arī nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību
(sociālo aprūpi), balstoties uz ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām un deinstitucionalizācijas procesu,
veidojot sabiedrībā balstītus pakalpojumus paralēli ar uzlabojumiem izglītības, veselības aprūpes un nodarbinātības
pieejamībā. Ēkas iegādi pamato nepieciešamība palielināt kvalitatīvu, institucionālajai aprūpei alternatīvu sociālo
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.
Saskaņā ar izdruku no Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. 473, īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu Kovārņu iela 22, Cēsis, Cēsu nov., kadastra
numurs 4201 507 0208, kas sastāv no vienas ēkas (guļamkorpuss Nr.3) ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0208 001, ar
kopējo platību 1550,3 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums, nostiprinātas XX. Nekustamais īpašums atrodas uz
nekustamā īpašuma (zemes gabala) Kovārņu iela 22, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0208, un, saskaņā ar
izdruku no Cēsu rajona tiesa Zemesgrāmatu nodaļas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0002 3582, īpašuma
tiesības uz to nostiprinātas Latvijas valstij bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības PRIVATIZĀCIJAS
AĢENTŪRA personā, nodokļu maksātāja kods 40003192154.
Ievērojot Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 18.panta
pirmo un otro daļu un Ministru kabineta 15.03.2011. noteikumu Nr.204 “Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par
sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” 13.un 14.punktu, Komisija 08.04.2016. Nekustamā īpašuma
īpašniekam nosūtīja paziņojumu Nr. 1-36/1430, ar kuru tā Pašvaldības vārdā izteica priekšlikumu vienoties par labprātīgu
Nekustamā īpašuma atsavināšanu. Komisijā saņemta XX 25.05.2016. vēstule (apliecinājums) (reģistrēta Pašvaldībā
30.05.2016. ar Nr. 1-36/2107), ar kuru iesniedzējs apliecina piekrišanu Nekustamā īpašuma pārdošanai par pirkuma maksu
61 000.00 EUR (sešdesmit viens tūkstotis eiro, 00 centi), turpmāk – piedāvātā pirkuma maksa.
Pamatojoties uz Atlīdzības noteikšanas komisijas 07.12.2016. lēmumu (protokols Nr. 4), kurš, savukārt, pamatojās uz
„Invest-Cēsis” SIA (reģ. Nr. 44103018948) sagatavoto Ēku nekustamā īpašuma Kovārņu ielā 22, Cēsīs, Cēsu novadā
novērtējumu, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma Kovārņu iela 22, Cēsis, Cēsu novads, visvairāk iespējamā tirgus vērtība
2016.gada 30.novembrī (aktualizēta 2017.gada 30.martā) ir 71 000 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis euro, 00 centi), ar
Cēsu novada domes 26.01.2017. lēmumu Nr. 8 “Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā ēku (būvju)
nekustamā īpašuma Kovārņu iela 22, Cēsis, Cēsu novads atsavināšanas atlīdzības apmēru” (prot. Nr. 1, 9.p.) apstiprināts
atlīdzības apmērs par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Kovārņu iela 22, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 507 0208,
kas sastāv no vienas ēkas (guļamkorpuss Nr.3) ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0208 001, ar kopējo platību 1550,3 m2,
atsavināšanu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai 71 000.00 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis euro, 00 centi).
Lai, realizējot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 7.un 10.punktā noteikto pašvaldību autonomo funkciju,
veicinātu teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, nodrošinātu iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi), kā arī
sekmētu saimniecisko darbību, ņemot vērā, ka piedāvātā pirkuma maksa par Nekustamo īpašumu ir zemāka nekā ar
26.01.2017. domes lēmumu Nr.8 apstiprinātais atlīdzības apmērs par to, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21. panta pirmās daļas 17.un 23. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu un 3.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu, Sabiedrības vajadzībām
nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9.panta pirmo daļu, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
13.04.2017. atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu novada dome ar 9 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, E.Geruļskis,
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G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, A.Malkavs, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu
novads, LV-4101, pirkt ēku (būvju) nekustamo īpašumu Kovārņu iela 22, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 507
0208, kas sastāv no vienas ēkas (guļamkorpuss Nr.3) ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0 208 001, ar kopējo platību
1550,3 m2, par piedāvāto pirkuma maksu 61 000.00 EUR (sešdesmit viens tūkstotis eiro, 00 centi), ar mērķi –
sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai, gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību,
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) un sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā
teritorijā. Apmaksu veikt no Cēsu novada pašvaldības budžeta klasifikācijas koda 04.900 “Vispārējas nozīmes izdevumi”,
apmaksājot iesniegto rēķinu.
2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, paredzot tajā
apmaksas veikšanas termiņu: 31 000.00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis eiro, 00 centi) - 10 (desmit) darba dienu laikā
pēc pirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas un rēķina saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 31.05.2017., un 30
000.00 EUR (trīsdesmit tūkstoši eiro, 00 centi) - līdz 31.12.2017., pārņemt Nekustamo īpašumu un reģistrēt īpašuma
tiesības uz Cēsu novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā, nosakot, ka Pašvaldība sedz visus izdevumus, kas saistīti ar
īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā un atsavinātā (pirktā) Nekustamā īpašuma
apgrūtinājumu un nastu, ja tādas ir, pārreģistrēšanu saistītos notariālos izdevumus, valsts nodevas, kancelejas nodevas
un citus izdevumus.
3. Uzdot Finanšu nodaļai nodrošināt atbilstošas izmaiņas Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 101 Par sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā
nekustamā īpašuma Zīļu iela 4, Cēsis, Cēsu novads pirkšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
10.03.2016. pieņemts Cēsu novada domes 10.03.2016. lēmums Nr.69 „Par sabiedrības vajadzību
nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”
īstenošanu, nekustamo īpašumu atsavināšanu un Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi” (prot. Nr.3, 7.p.), ar kuru
konceptuāli atbalstīta trīs nekustamo īpašumu atsavināšana (pirkšana), tajā skaitā, nekustamais īpašums Zīļu iela 4, Cēsis,
Cēsu novads, kadastra numurs 4201 007 1613, kā arī, ievērojot Ministru kabineta 15.03.2011. noteikumu Nr.204 “Kārtība,
kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” 3.punktu, izveidota
Atlīdzības noteikšanas komisija, turpmāk arī – Komisija, ar mērķi – īstenot Cēsu novada pašvaldības, turpmāk –
Pašvaldība, plānoto Eiropas savienības fonda projektu „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta” atbilstoši
Ministru kabineta 10.11.2015. noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā
atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” īstenošanas noteikumi”, tādējādi nodrošinot likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo
funkciju: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību un sekmēt saimniecisko darbību
attiecīgajā administratīvajā teritorijā izpildi.
Saskaņā ar izdruku no Cēsu rajona tiesa Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. 476, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Zīļu iela 4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 1613,
kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1613, 4029 m2 kopplatībā un vienas pamatceltnes –
poliklīnika, ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1613 001, ar kopējo platību 908,7 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums,
nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VESELĪBAS CENTRS 4”, nodokļa maksātāja kods nr. 40003188233.
Ievērojot Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 18.panta
pirmo un otro daļu un Ministru kabineta 15.03.2011. noteikumu Nr.204 “Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par
sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” 13.un 14.punktu, Komisija 08.04.2016. Nekustamā īpašuma
īpašniekam nosūtīja paziņojumu Nr. 1-36/1431, ar kuru tā Pašvaldības vārdā izteica priekšlikumu vienoties par labprātīgu
Nekustamā īpašuma atsavināšanu. Komisijā saņemta SIA “Veselības centrs 4” valdes priekšsēdētāja M.Rēvalda
25.05.2016. parakstīta vēstule (apliecinājums) Nr. VC4/B-IzK/10-05/2016 (reģistrēta Pašvaldībā 30.05.2016. ar Nr.
1-36/2108), ar kuru iesniedzējs apliecina piekrišanu Nekustamā īpašuma pārdošanai par pirkuma maksu 35 000.00 EUR
(trīsdesmit pieci tūkstoši eiro, 00 centi), un 17.11.2016. vēstule (apliecinājums) Nr. VC4/B-IzK/22-11/2016 (reģistrēta
Pašvaldībā 21.11.2016. ar Nr. 7/4252), ar kuru iesniedzējs, ņemot vērā pamatceltnes slikto tehnisko stāvokli, informē par
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noslēgto līgumu par minētās ēkas nojaukšanas būvprojekta izstrādi un paziņo par grozījumiem savā 25.05.2016. vēstulē
Nr. VC4/B-IzK/10-05/2016, nosakot Nekustamā īpašuma un būvprojekta pirkuma maksu 37 541.00 EUR (trīsdesmit
septiņi tūkstoši pieci simti četrdesmit viens eiro, 00 centi), turpmāk – piedāvātā kopējā pirkuma maksa, t.sk., 2 541.00
EUR (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit viens eiro, 00) sastāda būvprojekta izstrādes izmaksas, apliecinot, ka pārdošanas
priekšmeta sastāvā tiks iekļauts Nekustamais īpašums un būvprojekts un būvatļauja ēkas Nekustamajā īpašumā
nojaukšanai ar atzīmi tajā par projektēšanas nosacījumu izpildi. Ņemot vērā Nekustamā īpašuma sastāvā esošās ēkas
neapmierinošo tehnisko stāvokli (saskaņā ar SIA “Būvprojekts” 2016.gadā izstrādāto Ēkas ar kadastra apzīmējumu 4201
007 1613 001 Zīļu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā tehniskās apsekošanas atzinumu, ēkas galveno konstruktīvo elementu
tehniskais nolietojums uz 2016.gada janvāri sastāda 73%, t.sk., atsevišķas konstrukcijas (sienas, jumts) atrodas avārijas
stāvoklī), nav ekonomiski lietderīgi to atjaunot, un, lai novērstu sabiedrības apdraudējumu un vides piesārņojumu, to
nepieciešams demontēt.
Pamatojoties uz Atlīdzības noteikšanas komisijas 07.12.2016. lēmumu (protokols Nr. 4), kurš, savukārt, pamatojās uz
„Invest-Cēsis” SIA (reģ. Nr. 44103018948) sagatavoto Nekustamā īpašuma Zīļu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā novērtējums,
saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma Zīļu iela 4, Cēsis, Cēsu novads, visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2016.gada
28.novembrī (aktualizēta 2017.gada 30.martā) ir 38 000 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši eiro, 00 centi), ar Cēsu novada
domes 26.01.2017. lēmumu Nr. 7 “Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā ēku (būvju) nekustamā īpašuma
Zīļu iela 4, Cēsis, Cēsu novads atsavināšanas atlīdzības apmēru” (prot. Nr. 1, 8.p.) apstiprināts atlīdzības apmērs par
nekustamā īpašuma Zīļu iela 4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 1613, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 4201 007 1613, 4029 m2 kopplatībā un vienas pamatceltnes – poliklīnika, ar kadastra apzīmējumu 4201 007
1613 001, ar kopējo platību 908,7 m2, atsavināšanu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai 38 000 EUR (trīsdesmit astoņi
tūkstoši euro, 00 centi).
Lai, realizējot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.un 10.punktā noteikto pašvaldību
autonomo funkciju, veicinātu teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kā arī sekmētu saimniecisko darbību, īstenojot
ar 10.03.2016. Cēsu novada domes lēmumu Nr.69 apstiprināto Eiropas Savienības fonda projektu „Degradēto teritoriju
revitalizācija Cēsu novadā III kārta”, ņemot vērā, ka piedāvātā pirkuma maksa par Nekustamo īpašumu ir zemāka nekā ar
26.01.2017. domes lēmumu Nr.7 apstiprinātais atlīdzības apmērs par to, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21. panta pirmās daļas 17.un 23. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu un 3.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu, Sabiedrības vajadzībām
nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9.panta pirmo daļu, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
13.04.2017. atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu novada dome ar 9 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, E.Geruļskis,
G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, A.Malkavs, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu
novads, LV-4101, pirkt nekustamo īpašumu Zīļu iela 4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 1613, kas sastāv no
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1613, 4029 m2 kopplatībā un vienas pamatceltnes – poliklīnika, ar
kadastra apzīmējumu 4201 007 1613 001, ar kopējo platību 908,7 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums, un būvprojektu
ēkas ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1613 001 Zīļu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā nojaukšanai un būvatļauju ar atzīmi tajā
par projektēšanas nosacījumu izpildi, turpmāk – Būvprojekts, par piedāvāto kopējo pirkuma maksu 37 541.00 EUR
(trīsdesmit septiņi tūkstoši pieci simti četrdesmit viens eiro, 00 centi), ar mērķi – sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai,
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, un sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā
administratīvajā teritorijā. Apmaksu veikt no Cēsu novada pašvaldības budžeta klasifikācijas koda 04.900 “Vispārējas
nozīmes izdevumi”, apmaksājot iesniegto rēķinu.
2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma un Būvprojekta pirkuma līgumu,
paredzot tajā apmaksas veikšanas termiņu: 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pirkuma līguma abpusējas parakstīšanas
dienas un rēķina saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 31.05.2017., pārņemt Nekustamo īpašumu un Būvprojektu un reģistrēt
īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu uz Cēsu novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā, nosakot, ka Pašvaldība sedz
visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā un atsavinātā
(pirktā) Nekustamā īpašuma apgrūtinājumu un nastu, ja tādas ir, pārreģistrēšanu saistītos notariālos izdevumus, valsts
nodevas, kancelejas nodevas un citus izdevumus.
3. Uzdot Finanšu nodaļai nodrošināt atbilstošas izmaiņas Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetā.
4. Ņemot vērā Nekustamā īpašuma sastāvā esošās ēkas neapmierinošo tehnisko stāvokli un iespējamo
apdraudējumu, atļaut Cēsu novada pašvaldībai, pēc īpašuma tiesību uz 1.punktā minēto Nekustamo īpašumu
reģistrēšanas zemesgrāmatā uz Pašvaldības vārda, demontēt pamatceltni – poliklīniku, kadastra apzīmējums 4201 007
1613 001, Zīļu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā.
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5.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 102 Grozījumi Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumā Nr. 444 “Par
amatu, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības
vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktores I.Sietiņsones 29.03.2017. iesniegumu,
izmaiņām Cēsu novada pašvaldības struktūrā un amata pienākumos, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 37.pantu pirmo, ceturto un astoto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, ievērojot LR Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumus Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.04.2017. atzinumu
(prot. Nr.5), Cēsu novada dome ar 9 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass,
A.Malkavs, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumā Nr. 444 “Par amatu, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki)
ir pakļauta reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu” šādus grozījumus:
1.1.papildināt lēmumu ar 3.9., 3.10. un 3.11. punktu šādā redakcijā:
“3.9. Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” nakts patversme aprūpētājs- dežurants;
3.10. Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;
3.11. Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors.”
2. Lēmumu izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam un Cēsu novada pašvaldības
aģentūrai “Sociālais dienests”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 103 Par iestādes Cēsu novada pašvaldības 2016. 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 13.04.2017. atzinumu (protokols Nr. 5), Cēsu novada dome ar 9 balsīm
par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, A.Malkavs, U.Lencbergs, I.Suija-Markova),
pret – nav, atturas- nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2016. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances kopsumma
85 893 083 EUR
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu
446 929 EUR

Lēmums Nr. 104 Par Cēsu pilsētas pansionāta 2016. 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 13.04.2017. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome ar 9 balsīm par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, A.Malkavs, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret –
nav, atturas- nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu pilsētas pansionāta 2016. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances kopsumma
350 563 EUR
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu
16 937 EUR
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Lēmums Nr. 105 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „ Sociālais dienests”
2016. 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 13.04.2017. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome ar 9 balsīm par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, A.Malkavs, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret –
nav, atturas- nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 2016. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances kopsumma
3 233 878 EUR
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu
-96 536 EUR

Lēmums Nr. 106 Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra 2016. 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 13.04.2017. atzinumu (protokols Nr. 5), Cēsu novada dome ar 9 balsīm
par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, A.Malkavs, U.Lencbergs, I.Suija-Markova),
pret – nav, atturas- nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centrs 2016. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances kopsumma
810 566 EUR
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu
-32 695 EUR

Lēmums Nr. 107 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas 2016. 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 13.04.2017. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome ar 9 balsīm par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, A.Malkavs, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret –
nav, atturas- nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu Profesionālās vidusskolas 2016. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances kopsumma
4 232 003 EUR
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu
-130 765 EUR

Lēmums Nr. 108 Par Cēsu Pieaugušo izglītības centra 2016. 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 13.04.2017. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome ar 9 balsīm par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, A.Malkavs, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret –
nav, atturas- nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu Pieaugušo izglītības centra 2016. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances kopsumma
75
032 EUR
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu
-4 365 EUR
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Lēmums Nr. 109 Par „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pašvaldības aģentūras
2016. 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 13.04.2017. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome ar 9 balsīm par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, A.Malkavs, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret –
nav, atturas- nav, nolemj:
Apstiprināt „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pašvaldības aģentūras 2016.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances kopsumma
7 940 846 EUR
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu
263 218 EUR

Lēmums Nr. 110Par Cēsu novada pašvaldības konsolidētā 2016. 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 13.04.2017. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome ar 9 balsīm par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, A.Malkavs, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret –
nav, atturas- nav, nolemj:
Apstiprināt konsolidēto Cēsu novada pašvaldības 2016. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances kopsumma
102 531 203 EUR
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu
462 723 EUR

Lēmums Nr. 111 Par telpu nomas maksu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas 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 28.01.2016. lēmumu Nr.31 "Par SIA "Vidzemes
koncertzāle" telpu un aprīkojuma nomas maksas noteikumu apstiprināšanu".
Cēsu novada pašvaldība ir saņēmusi 10.04.2017. iesniegumu Nr.1-11/21 un Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras un
pilsētplānošanas fakultātes iesniegumu ar lūgumu piešķirt telpas Vidzemes koncertzālē "Cēsis" starptautiskas
konferences “Koka dienas” rīkošanai 02.05.2017. par pašizmaksas cenu.
Lai popularizētu Cēsis un apkārtni kā drošu, demokrātisku un uz ilgtspējīgu attīstību balstītu vidi, izceļot koku kā vienu no
Latvijas labklājības pamatiem, kas veicina pozitīvas pārmaiņas sabiedrības domāšanā, izglītībā, kā arī uzņēmējdarbībā,
īstenojot Cēsu novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam, ievērojot likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 7.punktu,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.04.2017. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome ar 9 balsīm par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, A.Malkavs, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret –
nav, atturas- nav, nolemj:
1. Atļaut SIA "Vidzemes koncertzāle" nodot Vidzemes koncertzāle "Cēsis" Lielo zāli Rīgas Tehniskās Universitātes
Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātei konferences rīkošanai 10.04.2017. 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 tarifu.
2. Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte sedz telpu uzturēšanas, kā arī
pasākuma organizēšanas tehniskās izmaksas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 112 Par Cēsu novada domes 2017.gada 20.aprīļa saistošo noteikumu
Nr.10 „Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos
noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu
maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 13.04.2017. (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu novada dome ar 9 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, E.Geruļskis,
G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, A.Malkavs, U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2017.gada 20.aprīļa saistošos noteikumu Nr.10 „Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada
17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu.
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
20.04.2017. lēmumu Nr.112
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2017.gada 20.aprīlī
Nr.10
Grozījums Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos
Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Cēsu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta trešo daļu

Izdarīt Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” šādu grozījumu:
aizstāt 2.27.apakšpunktā skaitli “70”ar skaitli “90” .

Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
20.04.2017. lēmumam Nr.112
Cēsu novada domes 2017.gada 20.aprīļa saistošo noteikumu
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Nr.10 "Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības Ar Cēsu novada domes 2016.gada 13.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.19
pamatojums
“Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 17.septembra saistošajos
noteikumos Nr.11 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu
novadā" (turpmāk - SN Nr.19) tika noteikta paaugstināta nekustamā īpašuma
nodokļa likme 1,5 % par nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo ēku, telpu
grupu, kuru lietošanas veids ir dzīvošana un netiek izmantoti saimnieciskās
darbības veikšanai, ja 2017.gada 1.janvārī plkst 0:00 pilngadīga persona nav
deklarējusi dzīvesvietu. Lai gan Cēsu novada dome ir ievērojusi normatīvo aktu
prasības attiecībā uz SN Nr.19 pieņemšanu un publicēšanu, ņemot vērā
iedzīvotāju iesniegumu skaitu un pausto viedokli ir secināms, ka Cēsu novada
iedzīvotāji dažādu apsvērumu dēļ nevarēja pilnvērtīgi veikt savas dzīvesvietas
deklarāciju sakārtošanu. Ņemot vērā to būtisko ietekmi uz iedzīvotāju
materiālo stāvokli un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektajā daļā
nostiprināto labas pārvaldības principu, tika izstrādāti grozījumi Cēsu novada
domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu
novadā” (turpmāk – SN Nr.27), Saskaņā ar SN Nr. 27 2.27 apakšpunktu tiek
dots nodokļa atvieglojums, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir veicis
savas dzīvesvietas deklarāciju sakārtošanu.
2. Īss projekta satura
izklāsts

Ar grozījumu SN Nr.27 tiek paredzēts 2017.gadā noteikt pārejas posmu līdz
2017.gada 30.septembrim, kurā iedzīvotājiem iespējams atbilstoši sakārtot
savas dzīvesvietas deklarāciju, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu uz SN 2.27.apakšpunkta pamata 90% apmērā.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi samazina pašvaldības budžeta ieņēmumus no nekustamā
īpašuma nodokļa, bet tas kompensēsies ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa
palielināšanos turpmākajos gados.

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

SN Nr.27 grozījums uzņēmējdarbības vidi neietekmēs

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides saņemšanai pašvaldībā jāiesniedz
iesniegums

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Ir notikušas sarunas ar privātpersonām

Lēmums Nr. 113 Par aizņēmumu projekta “Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas
ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu
novadā” realizācijai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pašvaldība 2017.gadā ir uzsākusi projekta “Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas
patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” (projekts Nr.EKII-2/2) īstenošanu saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības
Attīstības programmas IP 2 prioritāti; Rīcību virzienu Nr.RV2.2., piesaistot kredītlīdzekļus no Valsts kases. Saskaņā ar
likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta pirmo daļu, Cēsu novada pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē
investīciju projekta realizācijai. Iepirkuma rezultātā aizņēmuma summa sastāda 803478,14 euro.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.,
24.pantu, „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.1.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.04.2017. (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu
novada dome ar 9 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, A.Malkavs,
U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 803 478,14 euro (astoņi simti trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi eiro, 14
centi) apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi pašvaldības investīciju projekta “Cēsu pilsētas
Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” īstenošanai
(priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai).
2. Aizņēmumu izņemt 2017.gadā pēc pieprasījuma.
1. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2038.gada aprīlim.
2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2019.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam

Lēmums Nr. 114 Par aizņēmumu projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija
uzņēmējdarbības attīstībai Cēsu novadā I kārta” realizācijai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pašvaldība 2017.gadā plāno uzsākt Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Cēsu novadā I kārta” (projekta iesniegums
Nr.5.6.2.0/16/1/001) īstenošanu saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Attīstības programmas IP5 prioritāti; Rīcību virzienu
Nr. RV5.2., piesaistot kredītlīdzekļus no Valsts kases. Realizējot Eiropas Savienības fonda projektu, aizņēmumu var
saņemt tikai pēc līguma noslēgšanas par Eiropas Savienības projekta īstenošanu. Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu
2017.gadam” 14.panta pirmo daļu, Cēsu novada pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē investīciju projekta
realizācijai. Aizņēmuma mērķis – Saulrītu ielas, Peldu ielas un Klints ielas rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā. Iepirkuma
rezultātā aizņēmuma summa sastāda 246 483 euro.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.,
24.pantu, „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.1.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.04.2017. (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu
novada dome ar 9 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, A.Malkavs,
U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 246 483 euro (divi simti četrdesmit seši tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs eiro,
00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi ar mērķi pašvaldības investīciju projekta
“Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Cēsu novadā I kārta” īstenošanai (līdzfinansējuma
nodrošināšanai).
2. Aizņēmumu izņemt 2017.gadā pēc pieprasījuma.
3. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2035.gada aprīlim.
4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2019.gada martā.
5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam
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Lēmums Nr. 115 Par aizņēmumu projekta „Rīgas ielas posma rekonstrukcija
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā”” realizācijai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pašvaldība 2016.gada nogalē ir uzsākusi Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa ”Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
projekta „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā” (projekta iesnieguma
Nr.3.3.1.0/16/1/004) īstenošanu saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Attīstības programmas IP5 prioritāti; Rīcību virzienu
Nr.RV5.1, piesaistot kredītlīdzekļus no Valsts kases. Realizējot Eiropas Savienības fonda projektu, aizņēmumu var saņemt
tikai pēc līguma noslēgšanas par Eiropas Savienības projekta īstenošanu. Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu
2017.gadam” 14.panta pirmo daļu, Cēsu novada pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē investīciju projekta
realizācijai. Iepirkuma rezultātā aizņēmuma summa sastāda 499 185,98 euro.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.,
24.pantu, „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.1.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.04.2017. (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu
novada dome ar 9 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, A.Malkavs,
U.Lencbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 499 185,98 euro (četri simti deviņdesmit deviņi tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci
eiro, 98 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi ar mērķi pašvaldības investīciju projekta
“Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Cēsu novadā I kārta” realizācijai (priekšfinansējuma un
līdzfinansējuma nodrošināšanai).
2. Aizņēmumu izņemt pa daļām:
2.1. 2017.gadā 270 025,23 EUR(pēc pieprasījuma);
3. 2.2. 2018.gadā 229 160,75 EUR (pēc pieprasījuma).
4. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2038.gada aprīlim.
5. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2019.gada martā.
6. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam
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