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Lēmums Nr. 106 Par nolikuma „Grozījumi Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” nolikumā” apstiprināšanu   Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada
pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu un Publisko aģentūru likuma 16. panta otrās
daļas 2. punktu un 20. pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt nolikumu „Grozījumi Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumā” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
 
21.04.2016.
                                                                            
                        Nr. 32
 
 
Grozījumi Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumā 
 
 
Izdarīt Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumā, kas apstiprināts ar Cēsu novada domes
05.05.2011. lēmumu Nr. 266, šādus grozījumus:
1.      izteikt 1.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.1.1. sniegt iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, koordinēt pakalpojumu sistēmas izveidi, kas sniedz
personām, kurām ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē;
pildīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos sociālā dienesta uzdevumus;”;
2.      svītrot 1.1.5. apakšpunktu;
3.      svītrot 2.6. apakšpunktu;
4.      izteikt 2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.7. vadīt un realizēt projektus savu funkciju un savas kompetences ietvaros;”;
5.      izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.1. pieņemt lēmumus un izdot administratīvos aktus Aģentūrai nodoto pašvaldības funkciju ietvaros un domes uzdoto
uzdevumu izpildei, t.sk. pieņemt lēmumus par Aģentūras valdījumā nodoto Pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu
iznomāšanai un citus lēmumus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem jāpieņem iznomātājam, un pieņemt lēmumus par
samaksas pieprasīšanu no vecākiem par viņu bērniem sniegtajiem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem, izdot
izpildrīkojumus un iesniegt tos izpildei tiesu izpildītājam;”;
6.      izteikt 3.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.7. bez īpaša Pašvaldības domes pilnvarojuma savu funkciju īstenošanai un atbilstoši savai kompetencei slēgt
sadarbības un citus līgumus ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām
personām, kā arī ārvalstu institūcijām, uzņemties šajos līgumos noteiktās saistības un saņemt tajos paredzēto
finansējumu;”.
 
 

Lēmums Nr. 107 Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”

Ziņo: J.Markovs, Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
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Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmumu Nr.294 “Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas
kārtību” (prot.Nr.11; 22.p.), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis,
E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atļaut pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pieņemt ziedojumu no SIA “Admirāļu klubs” EUR
5000.00 (pieci tūkstoši euro un 00 centi) Cēsu pilsētas 810 gadu jubilejas pasākumu rīkošanai.
 

Lēmums Nr. 108 Par Cēsu novada domes 2016.gada 10.marta saistošo noteikumu
Nr.7 “Grozījumi Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42
“Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”
precizēšanu

Ziņo: J.Markovs, Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
 
 
            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g apakšpunktu, 43.panta pirmās daļas
13.punktu, Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17. panta otro un ceturto daļu, ievērojot Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 11.04.2016. atzinumā Nr.18-6/2797 minētos ieteikumus precizēt saistošo noteikumu
redakciju, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs,
U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.            Precizēt Cēsu novada domes 2016. gada 10.marta saistošos noteikumus Nr.7 “Grozījumi Cēsu novada
domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 “Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas
pakalpojumi” šādā redakcijā:
1.1.Izteikt 1.7.punktu šādā redakcijā:
 

1.7. Muzejā ģimenēm (2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 16
gadu vecumam)

6,00 9,00

1.2.Aizstāt ciparus “1.7.”ar cipariem “1.8.”;
1.3. Aizstāt ciparus  “1.8.” ar cipariem “1.9”;
1.4.Aizstāt ciparus “1.9.” ar cipariem “1.10”. 
2.            Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes 10.03.2016.
lēmumam Nr.81
 
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 21.04.2016.
Lēmumu Nr.81
Precizējumi izdarīti ar Cēsu novada domes 21.04.2016. lēmumu Nr.108
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
 
10.03.2016.                                                                     
                                                        Nr.7
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 Grozījumi  Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi  
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu  
1.             Izdarīt Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” šādu grozījumu:
 
Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 1.1.- 1.10.apakšpunktus šādā redakcijā:
 

Nr.
p.k.

Pakalpojums Cena (EUR)
periodā no
1.oktobra
līdz
30.aprīlim

Cena (EUR)
periodā no
1.maija līdz
30.septem-brim

 
1. Ieejas maksa:

 

1.1. Pils kompleksā pieaugušajiem 5,00 6,00
1.2. Pils kompleksā skolēniem, studentiem, pensionāriem 2,50 3,50
1.3. Pils kompleksā ģimenēm (2 pieaugušajiem ar bērniem

līdz 16 gadu vecumam)
9,00 12,00

1.4. Pils kompleksā pieaugušo grupai, sākot ar 10 personām, maksas atvieglojumi 10% apmērā
1.5. Muzejā pieaugušajiem 3,00 4,00
1.6. Muzejā skolēniem, studentiem, pensionāriem 1,50 2,50
1.7. Muzejā ģimenēm (2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 16

gadu vecumam)
6,00 9,00

1.8. Pieaugušajiem uz pilsdrupām un pils dārzu 3,00 4,00
1.9. Skolēniem, studentiem, pensionāriem uz pilsdrupām

un pils dārzu
1,50 2,50

1.10. Ģimenēm (2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 16 gadu
vecumam) uz pilsdrupām un pils dārzu

6,00 9,00

 
2.             Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.maijā.
 
 

Lēmums Nr. 109 Par Cēsu novada domes 2016.gada 10.marta saistošo noteikumu
Nr.6 „ Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu
saglabāšanai’’ precizēšanu

Ziņo: L.Madelāne, Attīstības nodaļas vadītāja
 
Cēsu novada pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā – VARAM)
13.03.2016 saņemto vēstuli Nr. 18-6/2904 (reģ. Cēsu novada pašvaldībā 14.04.2016. Nr. 1-33/1463), kur VARAM pēc Cēsu
novada domes 10.03.2016 saistošo noteikumu Nr.6 „Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu
saglabāšanai’’ (turpmāk – Saistošie noteikumi) izvērtēšanas lūgusi Saistošos noteikumus precizēt.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu un likuma "Par pieminekļu aizsardzību" 24.panta otro daļu
un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2016.gada 19.aprīļa atzinumu (prot.Nr.16), lai
atbalstītu un veicinātu kultūras pieminekļu saglabāšanu sabiedrības interesēs un uzlabotu Cēsu novada iedzīvotāju
dzīves vides kvalitāti, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis,
E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Cēsu novada pašvaldības
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līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” šādus precizējumus:

Svītrot 2.punktu.1.

2.      Papildināt 15.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā “Dokumentus noformē atbilstoši Dokumentu juridiskā
spēka likumam un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
kārtība.””
3.      Svītrot 16., 17., 18. un 19.punktu.

Izteikt 36.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: “Komisijas lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma1.
70.panta otro daļu paziņo Projekta iesniedzējam atbilstoši Paziņošanas likumam.”
Svītrot 38.punktu.2.

 

Lēmums Nr. 110 Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
              Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 15. panta pirmās daļas 6. punktu,
Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžetu” apstiprināšanu” (prot.
Nr. 1, 5.p.), ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 07.04.2016. ( prot. Nr.5) atzinumu un
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.04.2016. (prot. Nr.5) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm
– par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis,
M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Izdarīt grozījumus Sporta pasākumu budžetā saskaņā ar pielikumu. 2.        Kontroli par lēmuma izpildi
uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes 21.04.2016.
Lēmumam Nr.110
 

Rādītājs Plāns Grozījumi Plāns ar
grozījumiem

Pamatojums

Pašvaldības pasūtītie
sporta pasākumi

14500 -5000 9500  

Skijorings 5000 -5000 0 Sporta sacensības skijoringā
var tikt organizētas speciāli
sagatavotā sniega trasē.
Sacensības skijoringā pēc
pasākuma plāna bija
paredzētas 2016.gada februārī
Cēsīs. 2016.gada februārī Cēsīs
nebija piemērotas sniega segas
trases izveidei, sacensības
nenotika.

Cēsu novada komandu
dalība valsts mēroga
sacensībās.

3000 +3450 6450  

IV Latvijas Olimpiāde
Transporta pakalpojumi
Ēdināšana sportistiem
Nakšņošanas izdevumi
Sporta formas

3000
600
600
0
1800

+3450
0
0
+450
+3000

6450
600
600
450
4800

Dalībai LO palielinājies
dalībnieku skaits no Cēsu
novada, saskaņā ar 2016.gada
LO nolikumu, palielinājusies
iespēja startēt LO lielākam
dalībnieku skaitam.
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Finansējums sporta veidu
attīstībai un sporta
biedrībām

14578 0 14578  

Cēsu Tenisa biedrība
Inventārs
Materāli sporta bāzes
atjaunošanai (tenisīts)
Apbalvojumi turnīriem
Dalības maksas licences
Sacensību, turnīru
organizēšana, dalība

1638
638
400
 
600
0
0

0
-92
-400
 
-600
+546
+546

1638
546
0
 
0
546
546

Biedrības valde nolemj mainīt
prioritātes - biedrības
sportistiem nepieciešams
iegādāties kvalitatīvu inventāru

Individuālo sportistu
atbalsts

2268 +190 2458  

Edgars Jurkāns 0.00 +190 190 Cēsu novada Sporta padomes
lēmums Nr. 2016/2 11.03.2016.

Cēsu Sporta skolas
organizētie pasākumi

4763 +100 4863  

Baltijas sporta skolu /klubu
čempionāts volejbolā U17

0.00 +100 100 Cēsu novada Sporta padomes
lēmums Nr. 2016/3 11.03.2016.

Nesadalītie līdzekļi 973 +1260 2233  
 
 

Lēmums Nr. 111 Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu 1.pamatskolas
salidojumā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
   
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu un Cēsu 1.pamatskolas
direktores A.Būres 23.03.2016. iesniegumu Nr.1-14/15, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 07.04.2016. atzinumu (prot.Nr.5) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.04.2016. atzinumu (prot.Nr.5),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs,
A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt dalības maksu Cēsu 1.pamatskolas salidojumā 30.04.2016. vienam dalībniekam EUR 5,00 (pieci eiro
un 00 centi) t.sk.PVN.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 1.pamatskolas direktorei.
 

Lēmums Nr. 112 Par ēdināšanas maksas noteikšanu Rāmuļu pamatskolā  2.-
4.klašu  koru dziesmu dienas dalībniekiem

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Rāmuļu pamatskolā 27.05.2016. notiek 2. – 4.klašu koru dziedātāju dziesmu diena.
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 14.04.2016. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, M.Niklass,
A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Apstiprināt viena 2. – 4.klašu koru dziesmu dienas dalībnieka ēdināšanas maksu dienā – pusdienas – EUR 1,42 (viens
eiro 42 centi) t.sk. PVN, ko veido resursu izmaksas EUR 0.61, t.sk.PVN ; pārtikas produktu izmaksas EUR 0.81, t.sk.PVN.
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2.Lēmuma izpildi nodrošināt Rāmuļu  pamatskolas direktorei.
 

Lēmums Nr. 113 Par telpu nomas maksas un vasaras nometnes maksas
apstiprināšanu Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu novada domes
08.10.2015. lēmumu Nr.239 „Par  “Kārtības, kādā Cēsu  novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita
ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas
pakalpojumu izcenojumus” apstiprināšanu” un veiktajiem uzturēšanas izdevumu aprēķiniem, atbilstoši Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 14.04.2016. atzinumam (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis,
M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt nomas maksu par 1 stundu : 
1.1. mācību telpām (radošā darbnīca 38,1m2) -  EUR 4,60 (četri eiro 60 centi) (t.sk.PVN);
1.2.mācību telpām (baltā zāle 84,9 m2)  -  EUR 4,83 (četri eiro 83 centi) (t.sk.PVN);
1.3. Sporta zālei – EUR 6,44 (seši eiro 44 centi) (t.sk.PVN).
2.      Apstiprināt diennakts uzturēšanās maksu vienai personai – EUR 2,11 (divi eiro 11 centi)  (t.sk.PVN).
3.      Apstiprināt vasaras nometnes (6.06.2016.-10.06.2016.) maksu vienai personai EUR 40,00  (četrdesmit eiro)
(t.sk.PVN).
4.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktorei.
 

Lēmums Nr. 114 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska
un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), savukārt
15.panta ceturtajā daļā noteikts, ka 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.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un ievērojot Daudzfunkcionālā  centra „Vidzemes 
mūzikas un kultūras  centrs”  darbības stratēģijā 2014-2024. gadam, 3.4.3.1. aktivitātē „ Nacionālās  un reģionālās 
nozīmes  daudzfunkcionālu centru izveide’’, turpmāk – Stratēģija, noteikto Cēsu novada dome ar 10.10.2013. lēmumu Nr.
387 “Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle” dibināšanu’’ ir nodibinājusi SIA “Vidzemes koncertzāle” (reģistrēta Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 05.11.2013.ar Nr. 44103089090), kuras darbības mērķi un veidi saskaņā ar
statūtiem ir kultūras iestāžu darbība, mākslinieku darbība, mākslinieciskā jaunrade. SIA ,,Vidzemes koncertzāle" darbība ir
atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1. un 3.punktā noteiktajiem gadījumiem, kad publiska
persona var veikt komercdarbību, proti - deleģētā nozare ir stratēģiski svarīga nozare un tirgus nav spējīgs nodrošināt
sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā. 
Cēsu novada dome 10.10.2013. pieņēmusi lēmumu Nr.386 „Par stratēģiski svarīgu nozari un īpašumu Cēsu novada
pašvaldībā”, ar kuru nolemts, ka kultūras nozare atzīta par Cēsu novada pašvaldībai stratēģiski svarīgu nozari un
nekustamais īpašuma Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., ir atzīts par Cēsu novada pašvaldībai stratēģiski svarīgu īpašumu.
 Cēsu novada dome 29.10.2015.pieņēmusi lēmumu Nr.255 ‘’Par SIA “Vidzemes koncertzāle” vidēja termiņa stratēģijas
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2015. – 2019.gadam apstiprināšanu’’ (prot.Nr.15., 9.p.).
Cēsu pilsētas dome 30.12.2015.pieņēmusi lēmumu Nr.312 ‘’Par Cēsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību SIA “Vidzemes
koncertzāle” (protokols Nr.19, 8.punkts), ar kuru nolemts atzīt Cēsu novada pašvaldības līdzdalību SIA ‘’Vidzemes
koncertzāle’’ par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta
nosacījumiem un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļās 1.,3.un 5.punktam, un saglabāt Cēsu novada
pašvaldības līdzdalību SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’, un noteikt, ka SIA “Vidzemes koncertzāle” vispārējais stratēģiskais
mērķis ir nacionālas un Eiropas nozīmes daudzfunkcionāla koncertzāle, kas nodrošina daudzveidīgu un laikmetīgu
kultūras pakalpojumu piedāvājumu dažādām sabiedrības grupām Cēsu novadā un Vidzeme, tādejādi veicinot Cēsu
novada attīstību.
Cēsu novada dome 31.03.2016. pieņēmusi lēmumu Nr. 85 ‘’Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ finanšu un nefinanšu mērķiem’’
(prot.Nr.4, 1.p.).
SIA “Vidzemes koncertzāle” ir Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras visas kapitāla daļas pieder Cēsu novada
pašvaldībai. SIA „Vidzemes koncertzāle" darbības joma un piešķirtās tiesības veikt pārvaldes uzdevumus un sniegt
pakalpojumus izriet no likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās autonomās kompetences -
nodrošināt profesionālās mākslas (akadēmiskā mūzika, dramatiskais teātris, opera, balets un citu žanru) pieejamību Cēsu
novada iedzīvotājiem, organizējot Vidzemes koncertzālē regulārus šo mākslas žanru koncertus un izrādes, kā arī
nodrošināt Cēsu novada amatiermākslas kolektīviem telpas ēkā Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., mēģinājumiem,
koncertiem un izrādēm. Minētās Cēsu novada pašvaldības kompetences īstenošana Cēsu novada administratīvajā
teritorijā ir SIA ,,Vidzemes koncertzāle" pamatdarbības joma un no šīs kompetences izrietošie uzdevumi uz Līguma
slēgšanas brīdi ir aptuveni 80 % no SIA ,,Vidzemes koncertzāle" kopējā apgrozījuma.
Atbilstoši Kultūras institūciju likuma 2.panta pirmajai daļai SIA ,,Vidzemes koncertzāle" darbības pamatmērķis ir kultūras
vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana. SIA ,,Vidzemes koncertzāle" atbilstoši Kultūras institūciju likuma 2.panta
otrajai daļai nodrošina kultūras vērtību pieejamību, veic kultūrizglītojošo darbu; organizē kultūras pasākumus; vērtē un
analizē kultūras informāciju un nodrošina tās pieejamību sabiedrībai; rosina sabiedrībā interesi par kultūru un apmierina
sabiedrības kultūras vajadzības.
Ievērojot iepriekš minēto un Stratēģijā veikto izvērtējumu attiecībā uz  daudzfunkcionālā centra modeli un
funkcionalitāti, uzskatāms, ka deleģēšanas līgumā noteiktos pārvaldes uzdevumus visefektīvāk var veikt SIA ‘’Vidzemes
koncertzāle’’. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, lai veicinātu un attīstītu dažādu žanru profesionālo skatuves mākslu Cēsīs un visā Vidzemes
reģionā, veidotu un pildītu daudzfunkcionāla, dinamiska un starptautiski konkurētspējīga kultūras centra funkciju,
nodrošinātu kultūras pieejamību visiem sabiedrības slāņiem un veicinātu sabiedrības izglītošanos, 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 5.punktu, ceturto daļu un    21.panta pirmās daļas 23.punktu, Kultūras institūciju likuma 2.panta
otrās daļas 1., 2., 3., 4., 6. un 7. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 5.punktu, Stratēģiju, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.04.2016. atzinumam
(protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis,
E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Vidzemes koncertzāle’’, reģ. Nr. 44103089090, uz vienu gadu, deleģējot no
likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 5.punkta izrietošos pārvaldes uzdevumus, saskaņā ar Deleģēšanas
līgumu, saskaņā ar pielikumu.
2.      Kontroli par līguma 1.1.2. punktā minētā uzdevuma izpildi veikt pašvaldības aģentūrai ‘’Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs’’.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.
 
Deleģējuma līgums
 
 

Lēmums Nr. 115 Par Cēsu novada domes 2016.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/pielikums_lem.nr.114.docx
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Nr.12 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 8.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā””
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
           
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu, atbilstoši Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 14.04.2016.atzinumam (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis,
M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2016.gada 21.aprīļa saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada
8.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”.
 
Pielikums
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2016.gada
21.aprīlī                                                                       
                              Nr.12
 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
 un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25. panta pirmo daļu, likuma “Par sociālajiem
 dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
12. pantu, Ministru kabineta 17.06.2009.
noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms,
 piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
 minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
 slēdzama vienošanās par līdzdarbību”13. punktu
 
Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos   Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Cēsu novadā”
 
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu
novadā” šādus grozījumus:
1.   Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
“1. Šie saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, pabalstu apmēru un piešķiršanas kārtību Cēsu
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām personām:
1.1.trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām);
1.2.personām, kuras nonākušas ārkārtas situācijā;
1.3.nestrādājošiem pensionāriem, kuru ikmēneša ienākumi nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēneša darba algas
apmēru.”.
2.   Izteikt 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.3. klients – persona, kura pieprasījusi šajos saistošajos noteikumos paredzēto sociālās palīdzības pabalstu”.
3.   Papildināt 3.punktu ar 3.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.2.5. pabalsts pirts apmeklējumam.”.
4.   Izteikt 28.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
“28. Pabalstus medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai piešķir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) un
pabalstu veidi medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai ir:”.
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5.   Papildināt noteikumus ar VIII1 nodaļu šādā redakcijā:
“VIII1. Pabalsts pirts apmeklējumam
31.1 Tiesības saņemt pabalstu pirts apmeklējumam ir:
31.11. trūcīgām ģimenēm (personām);
31.12. maznodrošinātām ģimenēm (personām);
31.13. nestrādājošiem pensionāriem, kuru ikmēneša ienākumi nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēneša darba algas
apmēru.
31.2 Pabalsts pirts apmeklējumam ir pirts biļetes cenas atlaide:
31.21. trūcīgām ģimenēm (personām) – 2,75 euro vienam klientam;
31.22. maznodrošinātām ģimenēm (personām) – 2,50 euro vienam klientam;
31.23. trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem – 4,00 euro vienam klientam;
31.24. nestrādājošiem pensionāriem, kuru ikmēneša ienākumi nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēneša darba algas
apmēru – 2,25 euro vienam klientam.
31.3 Lai apliecinātu tiesības saņemt pirts biļetes cenas atlaidi, klients pirts pakalpojuma sniedzējam, ar kuru Dienestam ir
noslēgt līgums par pirts pakalpojuma sniegšanu, uzrāda Dienesta izsniegtu dokumentu par klienta atbilstību pirts
pabalsta saņemšanai.
31.4 Pabalsts pirts apmeklējumam ir netiešs un tas tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam, ar kuru Dienestam ir noslēgts
līgums par pirts pakalpojuma sniegšanu.”.
 
 
Pielikums
 
Cēsu novada domes 2016.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 12 “Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 8.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” paskaidrojuma raksts
 

Pašreizējās
situācijas
raksturojums
 
 

Šobrīd Cēsu novada pašvaldībā nodrošinātos sociālās palīdzības pabalstus
nosaka saistošie noteikumi Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu
novadā” (Saistošie noteikumi). Saistošajos noteikumos nav paredzēts pirts
apmeklējuma pabalsts.

Saistošo
noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta
būtība

    Pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”, sākot ar 2016.gada 1.maiju,
nenodrošinās iedzīvotājus ar pirts pakalpojumu. Atsevišķu sociāli
mazaizsargāto iedzīvotāju grupām (trūcīgām ģimenēm (personām),
maznodrošinātām ģimenēm (personām), nestrādājošiem pensionāriem, kuru
ienākumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru)
jāparedz iespēja saņemt pabalstu pirts apmeklējumam kā pirts biļetes cenas
atlaidi. Saistošo noteikumu grozījumu projekts izstrādāts ar mērķi papildināt
pašvaldības sociālos pabalstus ar pirts apmeklējuma pabalstu.

Īss Saistošo
noteikumu
projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumu projektā noteikts Cēsu novada pašvaldības
pabalsts pirts apmeklējumam, pabalsta apmērs un saņemšanas kārtība.

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
pašvaldības
budžetu

Pabalsta pirts apmeklējumam finansēšana tiks nodrošināta Cēsu novada
pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžeta ietvaros.

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Nav
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Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām 

Nav

Normatīvie akti,
saskaņā ar
kuriem Saistošie
noteikumi
sagatavoti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  3. panta otrā daļa, 35.
panta trešā un ceturtā daļa.

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā ar
Saistošo
noteikumu
projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts 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, Cēsu novadā) un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais
dienests”.

 

Lēmums Nr. 116 Par Cēsu novada domes 2016.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu
Nr.13 „Grozījums Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25
„Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests maksas pakalpojumi””
apstiprināšanu

      Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas
14.04.2016. atzinumam (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, M.Niklass,
A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2016.gada 21.aprīļa saistošos noteikumus Nr.13 “Grozījumi Cēsu novada domes
10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25 “Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” maksas pakalpojumi””
saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2016.gada
21.aprīlī                                                                       
                              Nr.13
 
 
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17.panta
otro un ceturto daļu
 
 
Grozījums Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25 „ Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests” maksas pakalpojumi”
 
 
Izdarīt Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais

http://www.cesis.lv/
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dienests” maksas pakalpojumi” šādu grozījumu: svītrot pielikuma 2.punktu.
 
 
 
Pielikums
 
Cēsu novada domes 2016.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13
„Grozījums Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25 „ Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests maksas pakalpojumi ”” projekta paskaidrojuma raksts
 

Pašreizējās situācijas
raksturojums
 
 

  Cēsu novada pašvaldības aģentūras  “Sociālais dienests” sniegtos
maksas pakalpojumus un to cenrādi nosaka Cēsu novada domes
10.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 25 “Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests” maksas pakalpojumi (turpmāk –
Saistošie noteikumi Nr. 25).   

Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta būtība

Pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”, sākot ar 2016.gada
1.maiju, vairs nenodrošinās iedzīvotājus ar pirts pakalpojumu, tāpēc
minētais pakalpojums ir izslēdzams no Saistošo noteikumu pielikumā
ietvertā Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”
sniegto maksas pakalpojumu cenrāža, izdarot attiecīgus grozījumus
Saistošajos noteikumos.

Īss Saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumu projekts noteic Saistošo noteikumu
pielikuma 2.punkta par sabiedriskās pirts pakalpojumu svītrošanu.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu būtiski neietekmēs.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Nav

Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
Saistošie noteikumi
sagatavoti

Publisko aģentūru likuma 17.panta otrā un ceturtā daļa.
 

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts
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, Cēsu novadā) un Cēsu
novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”.

 
 

Lēmums Nr. 117 Par pabalsta piešķiršanu

      Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz J.Beikmaņa 05.04.2016. iesniegumu un tam pievienotajām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
izziņām, ņemot vērā, ka J.Beikmanis ar Cēsu pilsētas domes lēmumu bijis ievēlēts par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju

http://www.cesis.lv/
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un Cēsu pilsētas domes 22.03.2001.  lēmumu Nr. 3 bijis ievēlēts par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku,
pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1pantu, ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 14.04.2016. atzinumu (prot.Nr. 5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis,
M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             No 2016.gada aprīļa piešķirt Jānim Beikmanim ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā,
izmaksājot to pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru.
2.             Uzdot Finanšu nodaļai izmaksāt pabalstu no Cēsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
3.             Uzdot Finanšu nodaļai veikt ikgadējo pārrēķinu atbilstoši valstī noteiktās minimālās mēnešalgas
apmēram un J.Beikmaņa vecuma pensijas apmēram, un attiecīgi paredzēt finanšu līdzekļus Cēsu novada pašvaldības
budžetā.
 
 

Lēmums Nr. 118 Par iestādes Cēsu novada pašvaldības 2015. 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 14.04.2016. atzinumu (protokols Nr. 5), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-
Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2015.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
            1. Bilances kopsumma                                                   87
098 675 EUR
            2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                   741 122 EUR
 
 

Lēmums Nr. 119 Par Cēsu pilsētas pansionāta 2015. 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 14.04.2016. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-
Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2015.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
            1. Bilances kopsumma                                                  
335 020 EUR
            2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                   25 598 EUR
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Lēmums Nr. 120 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „ Sociālais dienests”
2015. 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 14.04.2016. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-
Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2015.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
            1. Bilances kopsumma                                                  
3 337 358 EUR
            2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                   -82 193 EUR
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 121 Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra 2015. 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 14.04.2016. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-
Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2015.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
            1. Bilances kopsumma                                                  
842 313 EUR
            2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                   -34 312 EUR
 

Lēmums Nr. 122 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas 2015. 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 14.04.2016. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-
Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2015.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
            1. Bilances kopsumma                                                 
 4 366 399 EUR
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            2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                   3 490 655 EUR
 
 

Lēmums Nr. 123 Par Cēsu Pieaugušo izglītības centra 2015. 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 14.04.2016. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-
Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2015.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
            1. Bilances kopsumma                                                  
80 541 EUR
            2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                  -11 762 EUR
 
 

Lēmums Nr. 124 Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
2015. 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 14.04.2016. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-
Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2015.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
            1. Bilances kopsumma                                                  
7 633 178 EUR 
            2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                   -107 350 EUR
 
 

Lēmums Nr. 125 Par Cēsu novada pašvaldības konsolidētā 2015. 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 14.04.2016. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-
Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2015.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
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            1. Bilances kopsumma                                                  
103 689 497 EUR 
            2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                   4 021 574 EUR
 
 

Lēmums Nr. 126 Par atbalstu projektam „Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana
Gaujas piekrastē ”

      Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2016.gada
30.marta sēdes Nr.4 lēmumu § 1.3, izsludinājusi  projektu konkursu finansējuma saņemšanai 2016.gadā vadlīnijas „Dabas
un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas
aizsardzības plānu ieviešana”.
Konkursa ietvaros tiek atbalstīta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu
īstenošana dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai, ja šie pasākumi noteikti spēkā esošā ĪADT dabas
aizsardzības plānā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta  pirmās daļas 27. punktu,  Cēsu
novada attīstības programmas 2013.-2019. gadiem Vidējā termiņa prioritāti  Dzīves telpas sakārtošana  un dabas
vides  saglabāšana,  3.2.Rīcības virzienu Nr. 3.2.  Paaugstināt novada pievilcību un sekmēt dabas vērtību saglabāšanu, 
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.04.2016. (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova,
I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Iesniegt projekta pieteikumu „Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana Gaujas piekrastē “Latvijas vides aizsardzības
fonda projektu konkursā „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”.
 
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai projekta pieteikuma apstiprināšanas gadījumā  paredzēt 
priekšfinansējumu  EUR 5000.00  (pieci tūkstoši eiro)  un līdzfinansējumu  15 %  apmērā (EUR 750.00) no 2016. gada
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 
3.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 127 Par projekta pieteikuma „Telpu pielāgošana Amatu mājas
izveidei” iesniegšanu biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” un  LR
Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās
lauksaimniecības pārvaldē  

 Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
   
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr. 590.” Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"
un  Cēsu novada pašvaldības  attīstības programmas 2013-2019 gadiem ,  Rīcības virzienu Nr. 1.3. “Veicināt  sociāli
atbildīgas sabiedrības veidošanos”  , uzdevumu nr. 1.3.2. “Nodrošināt  iedzīvotāju  partnerības  iniciatīvu un kopienu
attīstību”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.04.2016. (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-
Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Iesniegt biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” un LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestā LEADER
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projekta pieteikumu „Telpu pielāgošana amatu mājas izveidei” par kopējo summu EUR 27500 (divdesmit septiņi tūkstoši
500 eiro).
 
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt priekšfinansējumu EUR 25000 un līdzfinansējumu 10% EUR
2500 apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem 2016.gadā.
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam
 
 

Lēmums Nr. 128 Par pašvaldības grants ceļu pārbūves prioritāšu saraksta
apstiprināšanu pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ietvaros

      Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 
Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumu Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 8. punkts
paredz, ka projektā ietvertos objektus nosaka vietējā pašvaldība atbilstoši tās noteiktiem un apstiprinātiem atlases
kritērijiem. Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem. Ar Cēsu
novada domes 29.10.2015. un 18.02.2016. lēmumiem Nr.261 un Nr. 59 ir apstiprināti autoceļu atlases kritēriji un noteikta
autoceļu atlases kritēriju vērtēšanas sistēma, pēc kuras ir veikta pašvaldības autoceļu vērtēšana un sastādīts pašvaldības
autoceļu pārbūves prioritāšu saraksts.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu, Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumu
Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā” 7.3., 8. un 9. punktiem, Cēsu novada domes
29.10.2015. lēmumu Nr. 261 “Par pašvaldības grants ceļu pārbūves atlases kritēriju apstiprināšanu pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”, Cēsu novada domes 18.02.2016. lēmumu Nr. 59
“Grozījumi Cēsu novada domes 29.10.2015. sēdes lēmumā Nr. 261“Par pašvaldības grants ceļu pārbūves atlases kritēriju
apstiprināšanu pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”, saskaņā ar Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.04.2016. atzinumu (prot. Nr.15) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 14.04.2016.atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, M.Niklass,
A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.     Apstiprināt pašvaldības grants ceļu pārbūves prioritāšu sarakstu:
  

Nr.p.k. Autoceļa nosaukums Prioritāte
1. A4 (Akmenskrogs-Veismaņi-Vaives pagasta robeža 1.
2. B 36 ((Rīga-Veclaicene)-Inerce-Stūrīšu ferma-krustojums uz Birznieku un

Jaunkannenieku mājām)
2.

3. B 24 (Krīvi-Atpūtas) 3.
4. B 14 (Lielais krogs-Mežiņi-Kārkliņi-Sarkaņi-Jaunāres) 4.
5. B 13 ((Rīga-Veclaicene)-Mendes-Langas-Nākotnes ferma) 5.
6. B 6 ((Cēsis-Madona)-Kalna Plūči-(Rīga-Veclaicene)) 6.
7. B11((Rīga-Veclaicene)-Ezerkalni-Smīdes-Silnieki-(Rīga-Veclaicene)) 7.
8. B 1 (Mežmaļi-Dzintari-Zeltiņi) 8.
9. Brīvnieku ceļš 9.

2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
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Lēmums Nr. 129 Par projektu “TechTown”

      Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldība īsteno Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība”
programmas URBACT III projekta “TechTown” (turpmāk tekstā – projekts) ieviešanu atbilstoši 11.12.2015. līgumam (reģ.
Cēsu novada pašvaldībā 27.01.2016. ar Nr. 54/2016/2-20.1). Projekta mērķis ir veicināt pilsētu izpratni par digitālo
industriju lomu vietējās ekonomikas attīstīšanā, kā arī veidot rīcību plānu digitālo industriju veicināšanai. Projekta pirmās
fāzes ieviešanas laiks ir noslēdzies 15.03.2016.
Projekta pirmās fāzes uzdevums bija izstrādāt kopīgu projekta pētījumu par digitālo industriju attīstības iespējām
projekta partneru pilsētās, kā arī definēt katras pilsētas tālākās rīcības un vajadzības, un sagatavot visaptverošu otrās
fāzes pieteikumu, kurš tika iesniegts URBACT III programmas sekretariātam 2016.gada martā.
Cēsu novada pašvaldība ir apliecinājusi savu piekrišanu turpināt dalību projektā otrās fāzes ietvaros pieteikuma
apstiprināšanas gadījumā (apstiprinājuma vēstule ar Nr.3/247 parakstīta 25.01.2016.). Pozitīva rezultāta gadījumā
pašvaldība apņemas turpmāko 2 gadu laikā sadarbībā ar projekta Vietējo rīcības grupu un citiem interešu turētājiem
izstrādāt Integrēto darbības stratēģiju digitālo industriju attīstības veicināšanas jomā, definējot nepieciešamās rīcības, to
īstenošanai nepieciešamo finansējumu un potenciālos tā avotus.
Projektā ir 11 partneri, un tā vadošais partneris ir Barnslijas pašvaldība Lielbritānijā. Projekta kopējais finansējums
nepārsniegs 749 890,90 euro, no kuriem 566 472,81 euro ir ERAF finansējums un 183 418.10 euro projektu partneru
līdzfinansējums. Projekta otrās fāzes īstenošanas laiks 2 gadi.
Cēsu novada pašvaldības plānotās attiecināmās izmaksas projektā ir 51 672,00 euro, no kurām 85% jeb 43 921,20 euro ir
ERAF finansējums un 15% jeb 7750,80 euro ir pašvaldības līdzfinansējums.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 10. punktu, un 2015. gada
29. oktobra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 264 “Par Cēsu novada integrētās attīstības programmas aktualizācijas
2013.-2019.gadam apstiprināšanu”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.04.2016.atzinumu (prot. Nr.5),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs,
A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1.      Projekta otrās fāzes atbalsta gadījumā to īstenot 2016. – 2018. gadā par kopējo summu ne vairāk kā EUR
51 672.00 (piecdesmit viens tūkstotis 672 eiro), no kuriem 85% jeb 43 921,20 euro ir ERAF finansējums un 15% jeb
7750,80 euro ir pašvaldības līdzfinansējums, nodrošinot projekta līdzfinansējumu un projekta priekšfinansējumu.
2.      Uzdot Finanšu nodaļai iekļaut 2016. gada budžetā EUR 15 000,00 projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 130 Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 66, Cēsis, Cēsu novads, Cēsu
novada pašvaldībai piederošas 1/3 domājamās daļas pārdošanu 

      Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 30.12.2015. lēmumu Nr. 319 “Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 66, Cēsis,
Cēsu novads, Cēsu novada pašvaldībai piederošas 1/3 domājamās daļas  nodošanu atsavināšanai un cenas
apstiprināšanu” (prot. Nr. 19, 15.p.) atsavināšanai nodeva nekustamā īpašuma Rīgas iela 66, Cēsis, Cēsu nov., kadastra
numurs 4201 008 0604, kas sastāv no zemes gabala, vienas divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas un trim palīgceltnēm, Cēsu
novada pašvaldībai piederošu 1/3 domājamā daļu, turpmāk – Īpašums, apstiprināja Īpašuma nosacīto (brīvo) cenu
5800.00 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi), un piedāvāja nekustamā īpašuma Rīgas iela 66, Cēsis, Cēsu
nov., kadastra numurs 4201 008 0604, kopīpašniekiem izmantot pirmpirkuma tiesības uz Īpašumu proporcionāli to
īpašumā esošajām ēku īpašuma domājamām daļām, nosūtot atsavināšanas paziņojumu: XX – 1/6 daļa no Īpašuma, par
nosacīto (brīvo) cenu 966,67 EUR; XX – 1/6 daļa no Īpašuma, par nosacīto (brīvo) cenu 966,67 EUR un XX – 4/6 daļas no
Īpašuma, par nosacīto (brīvo) cenu 3866,66 EUR.
Ņemot vērā XX un XX Pašvaldībā iesniegtos rakstveida apliecinājumus,  ka nepretendēs un nepiedalīsies nekustamā
īpašuma Rīgas ielā 66, Cēsīs, Cēsu novadā pašvaldībai piederošās 1/3 domājamās daļas atsavināšanas procesā, 31.03.2016.
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tika pieņemts Cēsu novada domes lēmums Nr. 93 “Grozījumi Cēsu novada domes 30.12.2015. lēmumā Nr. 319 “Par
nekustamā īpašuma Rīgas iela 66, Cēsis, Cēsu novads, Cēsu novada pašvaldībai piederošas 1/3 domājamās daļas 
nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu”” (prot. Nr. 4, 9.p.), piedāvājot nekustamā īpašuma Rīgas iela 66, Cēsis,
Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 0604, kopīpašniekam XX izmantot pirmpirkuma tiesības uz Īpašumu par nosacīto
(brīvo) cenu 5800.00 EUR, nosūtot atsavināšanas paziņojumu. 
Pašvaldībā saņemts XX pilnvarotās personas XX (Ģenerālpilnvara, 11.07.2014. iereģistrēta Vidzemes apgabaltiesas
zvērināta notāra Guntas Zvirgzdiņas aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 1912), dzīvesvietas adrese: XX 07.04.2016.
iesniegums (reģistrēts 11.04.2016. ar Nr. 7/1358), ar kuru iesniedzēja apliecina, ka XX saskaņā ar Pašvaldības 12.04.2016.
izziņu Nr. 1-49/48) vēlas izmantot savas pirmpirkuma tiesības uz viņai piedāvāto 1/3 domājamo daļu no visa nekustamā
īpašuma Rīgas iela 66, Cēsis un apņemas veikt samaksu par to 5800.00 EUR apjomā un noteiktajā termiņā.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu un 44.panta ceturto daļu, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas
18.12.2015. priekšlikumu (prot. Nr.28) un 22.03.2016. priekšlikumu (prot. Nr.3), un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
14.04.2016. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Pārdot nekustamā īpašuma Rīgas iela 66, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 008 0604, kas sastāv no zemes
gabala, vienas divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas un trim palīgceltnēm, Cēsu novada pašvaldībai piederošu 1/3 domājamā
daļu, turpmāk – Īpašums.
2.      Noteikt Īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtību: 5800.00 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi)
jāsamaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pirkuma līguma abpusējas parakstīšanas, ieskaitot minēto naudas
summu Cēsu novada pašvaldības kontā.
3.      Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot atbilstošu Īpašuma pirkuma līgumu.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 
 

Lēmums Nr. 131 Par  Cēsu novada pašvaldības automobiļu VW Transporter
izsoles atzīšanu par nenotikušu un to atkārtotu nodošanu atsavināšanai un
izsoles noteikumu apstiprināšanu

      Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Ar Cēsu novada domes 10.03.2016. lēmumu Nr. 72 “Par Cēsu novada pašvaldības automobiļu VW
Transporter nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 3, 10.p.),  atsavināšanai tika nodoti
automobiļi:
-          VW Transporter, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas numurs FS 5148, identifikācijas Nr.:
WV2ZZZ70ZWH103311, turpmāk – Transportlīdzeklis Nr.1, par sākumcenu 800.00 EUR (astoņi simti euro, 00 centi), t.sk.,
PVN;
-          VW Transporter, vieglais pasažieru,valsts reģistrācijas numurs GH 1501, identifikācijas Nr.:
WV2ZZZ70ZVH098693, turpmāk – Transportlīdzeklis Nr.2, par sākumcenu 1200.00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro,
00 centi), t.sk., PVN;
-          VW Transporter, kravas furgons, valsts reģistrācijas numurs EU 3251, identifikācijas
Nr.: WV2ZZZ70ZMH029427, turpmāk – Transportlīdzeklis Nr.3, par sākumcenu 500.00 EUR (pieci simti euro, 00 centi),
t.sk., PVN.
Saskaņā ar apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, lai piedalītos izsolē, pretendentam līdz 2016.gada 06.aprīlim plkst. 12:00,
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., bija jāreģistrējas un jāiesniedz dokumenti.
Neviena persona nav reģistrējusies un iesniegusi dokumentus, lai piedalītos Transportlīdzekļa Nr.1 un/vai
Transportlīdzekļa Nr.2 un/vai Transportlīdzekļa Nr.3 atsavināšanai  07.04.2016. izsolē.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
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likuma 3.panta 2.punktu,  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,
4.panta pirmo un otro daļu,  6.panta otro daļu, 9.panta trešo daļu, 11.panta otro daļu, 16.panta pirmo un otro daļu,
piemērojot 32.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Cēsu novada
Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 07.04.2016. priekšlikumu (protokols Nr.5), un, ņemot vērā, ka nav
saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par Transportlīdzekļu Nr.1; Nr.2 un Nr.3 nepieciešamību
to funkciju nodrošināšanai, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.04.2016.atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs,
I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Atzīt par nenotikušu automobiļu VW Transporter, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas numurs FS 5148, identifikācijas
Nr.: WV2ZZZ70ZWH103311; VW Transporter, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas numurs GH 1501, identifikācijas Nr.:
WV2ZZZ70ZVH098693 un VW Transporter, kravas furgons,  valsts reģistrācijas numurs EU 3251, identifikācijas Nr.:
WV2ZZZ70ZMH029427   2016.gada 07.aprīļa izsoli.
2.Atkārtoti nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības automobiļus, pārdodot tos mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:
2.1.VW Transporter, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas numurs FS 5148, identifikācijas Nr.: WV2ZZZ70ZWH103311,
turpmāk – Transportlīdzeklis Nr.1;
2.2.VW Transporter, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas numurs GH 1501, identifikācijas Nr.: WV2ZZZ70ZVH098693,
turpmāk – Transportlīdzeklis Nr.2;
2.3.VW Transporter, kravas furgons,  valsts reģistrācijas numurs EU 3251, identifikācijas Nr.: WV2ZZZ70ZMH029427,
turpmāk – Transportlīdzeklis Nr.3.
3. Apstiprināt izsoles sākumcenu, kas ir par 20% mazāka nekā ar Cēsu novada domes 10.03.2016. lēmumu Nr. 72
apstiprinātā:
                        3.1.Transportlīdzeklim Nr.1  - 640.00 EUR (seši simti četrdesmit euro, 00 centi),
t.sk., PVN;
                        3.2.Transportlīdzeklim Nr.2 -  960.00 EUR (deviņi simti sešdesmit euro, 00 centi),
t.sk.,
      PVN;
3.3.Transportlīdzeklim Nr.3  - 400.00 EUR (četri simti euro, 00 centi), t.sk., PVN.
4. Apstiprināt Transportlīdzekļu izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
Pielikums
AUTOMOBIĻU VW Transporter izsoles noteikumi           
 
1. vispārīgie noteikumi
 
1.1.Automobiļu: VW Transporter, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas numurs FS 5148, turpmāk – Transportlīdzeklis Nr.1;
VW Transporter, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas numurs GH 1501, turpmāk – Transportlīdzeklis Nr.2 un VW
Transporter, kravas furgons,  valsts reģistrācijas numurs EU 3251, turpmāk – Transportlīdzeklis Nr.3,  izsoles noteikumi,
turpmāk – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Transportlīdzekļu izsole atbilstoši Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumam.
1.2.Transportlīdzekļu atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3.Izsoli organizē Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
1.4.Katrs Transportlīdzeklis tiek izsolīts atsevišķi.
1.5.Transportlīdzekļu izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov:
1.5.1. Transportlīdzeklis Nr.1 - 2016.gada 19.maijā, plkst. 13:00;
1.5.2. Transportlīdzeklis Nr.2 - 2016.gada 19.maijā, plkst. 13:30;
1.5.3. Transportlīdzeklis Nr.3 - 2016.gada 19.maijā, plkst. 14:00.
1.6.Transportlīdzekļu izsoles sākumcena tiek noteikta:
1.6.1. Transportlīdzeklim Nr.1  - 640.00 EUR (seši simti četrdesmit euro, 00 centi), t.sk., PVN;
1.6.2. Transportlīdzeklim Nr.2 -  960.00 EUR (deviņi simti sešdesmit euro, 00 centi), t.sk., PVN;
1.6.3. Transportlīdzeklim Nr.3  - 400.00 EUR (četri simti euro, 00 centi), t.sk., PVN.
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1.7.Nodrošinājuma nauda – 10% no katra Transportlīdzekļa sākumcenas:
1.7.1. Transportlīdzeklim Nr.1  - 64.00 EUR (sešdesmit četri euro, 00 centi);
1.7.2. Transportlīdzeklim Nr.2 -  96.00 EUR (deviņdesmit seši euro, 00 centi);
1.7.3. Transportlīdzeklim Nr.3  - 40.00 EUR (četrdesmit euro, 00 centi).
1.8.Nodrošinājuma nauda (norādot par konkrētu Transportlīdzekli)  ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu
novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV - 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas
kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835.
1.9.Izsoles solis –20.00 EUR (divdesmit euro, 00 centi).
1.10.Sludinājumi par Transportlīdzekļu izsoli publicējami Cēsu rajona laikrakstā « Druva » un internetā www.cesis.lv.
1.11.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      TRANSPORTLĪDZEKĻu raksturojums
2.1. Transportlīdzeklis Nr.1:
2.1.1.marka, modelis: VW Transporter, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas Nr. FS 5148, identifikācijas Nr.:
WV2ZZZ70ZWH103311, 1.reģistrācija: 25.02.1998., krāsa: balta, odometra rādījums: 444070 km, TA līdz 12.04.2016.
Komplektācija: stūres pastiprinātājs, manuālā pārnesumu kārba, elektriski regulējami spoguļi, auduma apdares salons, 1
drošības gaisa spilvens, ABS, centrālā atslēga, tonēti aizmugurējie stikli, audioaparatūra AM/FM, sakabes ierīce;
2.1.2.Transportlīdzeklis ir Cēsu novada pašvaldības īpašums, saskaņā ar transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību Nr. AF
1140318;
2.1.3.Transportlīdzeklim netiek noteikts garantijas termiņš;
2.1.4.Transportlīdzekļa pārreģistrācijas un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs;
2.1.5.Transportlīdzekli var apskatīt, iepriekš piezvanot pa mob.tālruni 26317981, Jānis Platais.
2.2. Transportlīdzeklis Nr.2:
2.2.1.marka, modelis: VW Transporter, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas Nr. GH 1501, identifikācijas Nr.:
WV2ZZZ70ZVH098693, 1.reģistrācija: 11.02.1997., krāsa: balta, odometra rādījums: 378877 km, TA līdz 23.03.2016.
Komplektācija: stūres pastiprinātājs, manuālā pārnesumu kārba, elektriski regulējami spoguļi, auduma apdares salons, 2
drošības gaisa spilveni, centrālā atslēga, salona autonomā apsilde, audioaparatūra AM/FM/CD, sakabes ierīce;
2.2.2.Transportlīdzeklis ir Cēsu novada pašvaldības īpašums, saskaņā ar transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību Nr. AF
1140317;
2.2.3.Transportlīdzeklim netiek noteikts garantijas termiņš;
2.2.4.Transportlīdzekļa pārreģistrācijas un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs;
2.2.5.Transportlīdzekli var apskatīt, iepriekš piezvanot pa mob.tālruni 26104449, Aigars Ķerpe.
2.2. Transportlīdzeklis Nr.3:
2.3.1.marka, modelis: VW Transporter, kravas furgons, valsts reģistrācijas Nr. EU 3251, identifikācijas Nr.:
WV2ZZZ70ZMH029427, 1.reģistrācija:1991., krāsa: balta, odometra rādījums: 273218 km, TA  - nav. Komplektācija: stūres
pastiprinātājs, manuālā pārnesumu kārba, auduma apdares salons, centrālā atslēga;
2.3.2.Transportlīdzeklis ir Cēsu novada pašvaldības īpašums, saskaņā ar transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību Nr. AF
1140306;
2.3.3.Transportlīdzeklim netiek noteikts garantijas termiņš;
2.3.4.Transportlīdzekļa pārreģistrācijas un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs;
2.3.5.Transportlīdzekli var apskatīt, iepriekš piezvanot pa mob.tālruni 29480828, Juris Belasovs.
 
3. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1.      Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Transportlīdzekli (-ļus) un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. 3.2.      Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2016.gada 18.maijam
plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.kabinetā jāreģistrējas un jāiesniedz šādi
dokumenti:  3.2.1.      juridiskai personai:
3.2.1.1. pārstāvja pilnvara (oriģināls) vai cits dokuments, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu;
3.2.1.2.rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz juridisko personu nav pasludināts maksātnespējas process,
nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu
vai darbības izbeigšanu;
3.2.1.3. statūtu noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.4. kvīts par nodrošinājuma naudas iemaksu.

http://www.cesis.lv
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Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.2.2.      Fiziskai personai:
3.2.2.1.uzrāda personas apliecinošu dokumentu – pasi;
3.2.2.2.      rakstisks apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process;
3.2.2.3.      kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.
3.3.      Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku
reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas
adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta
apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4.      Persona netiek reģistrēta, ja:
3.4.1.      nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2.      vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3.      ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta.
4.      IZSOLES PROCESS
4.1.      Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem
un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
4.2.      Izsole var notikt arī tad, ja uz katru Transportlīdzekli reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3.      Ja noteiktajā laikā uz katru Transportlīdzekli ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas
viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs
paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
4.3.1.      sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
4.3.2.      noteikt, ka izsole nenotiek.
4.4.      Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma
nauda netiek atmaksāta.
4.5.      Ja Komisija pieņem Noteikumu 4.3.1.punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt
Transportlīdzekļa pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas
neapstiprina gatavību iegādāties Transportlīdzekli par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.      Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ
nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
4.7.      Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un
piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
4.8.      Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
4.9.      Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.10.  Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka
reģistrācijas numuram.
4.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus,   apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.12.  Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.13.  Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.14.  Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
4.15.  Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Transportlīdzekli, paziņo sākumcenu, kā arī izsoles soli – summu
par kādu sākumcena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.16.  Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.17.  Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
4.18.  Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Transportlīdzekļa sākumcenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.19.  Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo
solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena
Transportlīdzeklis ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena
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tiek ierakstīti protokolā.
4.20.  Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Transportlīdzekļa tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
ka viņš palielina solīto Transportlīdzekļa cenu par noteikto izsoles soli.
4.21.   Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu
ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. dalībnieki velk lozes
atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.22.  Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.23.  Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai
savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.24.  Izsoles dalībnieks, kurš Transportlīdzekli nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un
neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā Transportlīdzekļa. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no
dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši
vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks,
komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 4.3. un 4.5.punktiemm.
4.25.  Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Transportlīdzekli, saņem izziņu par izsolē
iegūto Transportlīdzekli. Izziņā norādīta nosolītā Transportlīdzekļa cena un samaksas kārtība.
4.26.  Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Transportlīdzekli, atmaksā nodrošinājuma naudu piecu darba dienu laikā.
5.      Samaksas kārtība
5.1.      Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, t.sk., PVN 21%, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu,
jāsamaksā par nosolīto Transportlīdzekli līdz 2016.gada 02.jūnijam ieskaitot.
5.2.      Ja nosolītājs līdz 2016.gada 02.jūnijam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu
par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Transportlīdzekli un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku,
kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Transportlīdzekli pārsolītajam
pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no
piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Transportlīdzekļa pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja
pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja
pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas
noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
5.3.      Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Transportlīdzekli, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta
pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un
Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
6.      Nenotikusi izsole
6.1.      Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1.      noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2.      sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3.      noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 
7.      Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1.      Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome nākošajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un
attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
7.2.      Pirkuma līgumu paraksta trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 
8.      Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
8.1.      Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 dienu
laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
8.2.      Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie termiņi.
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Lēmums Nr. 132 Par transporta būves (betona plākšņu laukums) nojaukšanu
Ziemeļu ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā

      Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
         Cēsu novada pašvaldībā, turpmāk – Pašvaldība, saņemts biedrības “Cēsu Jaunā skola” 06.04.2016.
iesniegums Nr. 4-1/16-57 (reģistrēts ar Nr. 1-36/1351), ar kuru iesniedzējs lūdz Pašvaldību saskaņot transporta būves
(betona plākšņu laukums), kadastra apzīmējums 4201 006 1607 003, demontāžu, pamatojoties uz tās neapmierinošo
tehnisko stāvokli, kas rada apdraudējumu izglītības iestādes “Cēsu Jaunā sākumskola” pirmsskolas grupas audzēkņiem.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ziemeļu iela 16, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 006 1607, sastāvoša no
zemes vienības 0,9490ha platībā, kadastra apzīmējums 4201 006 1607, tai skaitā, meža zeme 0,2500ha platībā, un divām
būvēm – skola, kadastra apzīmējums 4201 006 1607 001 un šķūnis, kadastra apzīmējums 4201 006 1607 002, reģistrētas
Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0013 6850 Cēsu novada
pašvaldībai, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 31.07.2015., turpmāk – Nekustamais īpašums,
papildus ar 17.06.2015. Aktu Nr. 1254/2015/N par nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu Cēsu
novada pašvaldības īpašumā, Pašvaldība no Finanšu ministrijas pārņēmusi un reģistrējusi pamatlīdzekļu uzskaitē
Nekustamajam īpašumam piederīgu transporta būvi – betona plākšņu laukums, kadastra apzīmējums – 4201 006 1607
003, platība 196,80 m2, kas reģistrēta Pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē ar inventāra Nr. /P150172 un atlikušo uzskaites
vērtību uz lēmuma pieņemšanas brīdi 305.75 EUR,  turpmāk viss kopā – Īpašums.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 06.08.2015. lēmumu Nr. 177 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Ziemeļu iela 16, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 006 1607, nodošanu bezatlīdzības lietošanā un pārvaldīšanā
biedrībai “Cēsu Jaunā skola”” (prot. Nr. 11, 3.p.), 24.08.2015. noslēgts Pārvaldīšanas līgums Nr. 461/2015/2-7 un ar
24.08.2015. Aktu Nekustamais īpašums nodots bezatlīdzības lietošanā un pārvaldīšanā biedrībai “Cēsu Jaunā skola”
izglītības iestādes “Cēsu Jaunā sākumskola” darbībai un izglītības procesa organizēšanai, termiņš līdz 31.07.2025.
Saskaņā ar informāciju no Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas datiem, transporta
būve – betona plākšņu laukums, kadastra apzīmējums – 4201 006 1607 003, nodots ekspluatācijā 01.04.1980. tas
nepieder zemes īpašniekam (Pašvaldībai). Saskaņā ar Cēsu novada būvvaldes Būvinspektora 13.04.2014. Atzinumu par
būves pārbaudi Nr. BIS/BV-19.9-2016-1460 (25-16), konstatēts, ka betona plākšņu laukums izbūvēts pirms ~ 40 gadiem un
ir fiziski nolietojies, izveidojušies plākšņu iesēdumi, kas padara laukumu nelīdzenu, eskpluatācijā bīstamu, kā arī doti
norādījumi demontēt nolietojušās plāksnes, novēršot nelīdzenumus un iesēdumus vai pilnībā demontēt transporta būvi –
betona plākšņu laukumu.
         Būvniecības likuma 21.panta devītā daļa nosaka: Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā
tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai  bojā ainavu, būves īpašniekam atbilstoši pašvaldības lēmumam tā jāsakārto vai
jānojauc.
Betona plākšņu laukums nav nepieciešams mācību procesa organizēšanai, izdevumi tā  atjaunošanai ievērojami
pārsniedz demontāžas izmaksas.
Ievērojot iepriekš minēto,  pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta
pirmās daļas 14. punktu, Būvniecības likuma 21. panta devīto daļu, Civillikuma 1084.panta pirmo daļu, Cēsu novada domes
Finanšu  komitejas 14.04.2016. atzinumu (prot. Nr.5),  lai novērstu lietošanas bīstamību, aizsargātu sabiedrības drošību
un veicinātu vides sakārtošanu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela1.
5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, nojaukt transporta būvi – betona plākšņu laukumu, kadastra apzīmējums – 4201
006 1607 003,  Ziemeļu ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, pēc lietošanas tiesību uz to reģistrēšanas uz Pašvaldības
vārda Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā.
Pēc nojaukšanas darbu pabeigšanas:2.

2.1.Pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam organizēt grozījumu veikšanu nekustamā īpašuma Ziemeļu iela 16,
Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 006 1607, sastāvā, dzēšot nojaukto transporta būvi - betona plākšņu laukumu,
kadastra apzīmējums 4201 006 1607 003, no Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas;
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2.2.Pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai  organizēt pamatlīdzekļa ar inventāra Nr. /P150172 izslēgšanu no
pamatlīdzekļu uzskaites.

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

 
 

Lēmums Nr. 133 Par telpu nomas maksas un virtuves iekārtu maksas
apstiprināšanu Cēsu 2.pamatskolā

      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 Finanšu komitejas 14.04.2016. atzinumam (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis,
M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt diennakts uzturēšanās maksu vienai personai – 2.50 euro (t.sk.PVN).
2.      Apstiprināt nomas maksu mēnesī par virtuves telpām – 253.17 euro (t.sk. PVN)
3.      Apstiprināt nomas maksu par virtuves iekārtām laika periodam no 1.09.2016. – 31.10.2017.  -  603.37 euro (t.sk.
PVN).
4.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 2.pamatskolas direktoram.
 
 

Lēmums Nr. 134 Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 42-6, Cēsis, Cēsu novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu

             Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 18.02.2016. lēmumu Nr.39 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Nr.6 Rīgas ielā 42, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”
(prot. Nr.2, 5.punkts) atsavināšanai, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nodeva nekustamo īpašumu
Rīgas iela 42-6, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5159, sastāvošu no vienistabas dzīvokļa Nr.6 ar kopējo
platību 31,1 m2 un 311/2226 domājamām daļām no  daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes un zemes, turpmāk tekstā –
Nekustamais īpašums.
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents, kas Nekustamo īpašumu
nosolīja par pēdējo augstāko cenu  1 200.00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro, 00 centi). Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija 31.03.2016. (protokols Nr.4) apstiprināja izsoles rezultātus.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas 31.03.2016. priekšlikumu (protkols Nr. 4) un ar Cēsu novada domes 18.02.2016. lēmumu
Nr.39 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6 Rīgas ielā 42, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 7.1.punktu, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-
Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Rīgas iela 42-6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 900 5159, kas sastāv no
vienistabas dzīvokļa Nr.6 ar kopējo platību 31,1 m2 un 311/2226 domājamām daļām no  daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes
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un zemes, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, 31.03.2016. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem Nekustamo īpašumu
nosolīja XX, par 1 200.00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro, 00 centi).
 
2.Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
 
3.Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
 
4.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 

Lēmums Nr. 135 Par komandējumu uz Beļģiju

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz 13.04.2016. no Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijā saņemto uzaicinājumu, ņemot vērā, ka
komandējuma laikā izdosies dibināt / nostiprināt kontaktus un dalīties pieredzē ar citu pašvaldību vadītājiem, kuri arī
dosies šajā komandējumā, ievērojot 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, atklāti balsojot, ar 12 balsīm –
par (M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, M.Niklass,
A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, (J.Rozenbergs nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
 
 
1.        Nosūtīt Cēsu novada domes priekšsēdētāju J.Rozenbergu 10.05.-12.05.2016. (ieskaitot) komandējumā uz
Briseli, Beļģiju.
2.        Uzdot 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 (ja tādi radušies) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
3.        Komandējuma laikā neatliekamos pienākumus pilda Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
M.Malcenieks.

Lēmums Nr. 136 Grozījumi Cēsu novada domes 12.01.2012. lēmumā Nr.3  „Par
Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisiju”

Ziņo: J.Goba, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
 
Pamatojoties uz izmaiņām Cēsu novada Pašvaldības policijā, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, 61.pantu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu,
7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā Latvijas Republikas likumos, Ministru kabinetu noteikumos,
Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos
noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, nodaļas reglamentā un darbinieku amata
aprakstā noteikto kompetenci, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 12.01.2012. lēmumā Nr. 3 „Par Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisiju” šādus
grozījumus:
1.      Izslēgt no komisijas sastāva I.Priedi, Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektori ;
2.      Iekļaut komisijas sastāvā J.Miranoviču, Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektori.
3.      Atļaut J.Miranovičai kā valsts amatpersonai (Licencēšanas komisijas locekle) savienot amatu ar citu amatu
(Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore, Administratīvās komisijas locekle, Administratīvās
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komisijas Bērnu lietu apakškomisijas locekle ), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4.      Atļaut J.Miranovičai kā valsts amatpersonai (Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore,
Administratīvās komisijas locekle, Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas locekle) savienot amatu ar citu
amatu (Licencēšanas komisijas locekle), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 

Lēmums Nr. 137 Grozījumi Cēsu novada domes 30.10.2014. lēmumā Nr.412  „ Par
Cēsu novada medību koordinācijas komisiju”

Ziņo: J.Goba, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
 
Pamatojoties uz izmaiņām Vaives pagasta pārvaldē, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
61.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs,
U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 30.10.2014. lēmumā Nr.412  „Par Cēsu novada medību koordinācijas komisiju” šādus
grozījumus:
 
Apstiprināt par komisijas sekretāri K.Kuzmu, Vaives pagasta pārvaldes sekretāri.

Lēmums Nr. 138 Grozījumi Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumā Nr.449  „Par
Cēsu novada pašvaldības komisiju darījumiem ar lauksaimniecības zemi”

Ziņo: J.Goba, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
 
Pamatojoties uz izmaiņām Vaives pagasta pārvaldē, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
61.pantu, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot
vērā Latvijas Republikas likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu
novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un
pienākumus, nodaļas reglamentā un darbinieku amata aprakstā noteikto kompetenci, Cēsu novada dome, atklāti balsojot,
ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova,
I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Izdarīt Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumā Nr.449 „Par Cēsu novada pašvaldības komisiju darījumiem ar
lauksaimniecības zemi” šādus grozījumus:
1.        Izslēgt no komisijas sastāva Daci Čerkesovu, Vaives pagasta pārvaldes lauku attīstības speciālisti.
2.        Iekļaut komisijas sastāvā Eviju Atvaru, Attīstības nodaļas lauku attīstības speciālisti.
3.        Grozīt K.Kuzmas amata nosaukumu uz Vaives pagasta pārvaldes sekretāre.
4.        Apstiprināt par komisijas sekretāri K.Kuzmu, Vaives pagasta pārvaldes sekretāri.
5.        Atļaut E.Atvarai kā valsts amatpersonai (komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi locekle) savienot
amatu ar citu amatu (Attīstības nodaļas lauku attīstības speciāliste, iepirkumu komisijas locekle), jo amatu savienošana
nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
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Lēmums Nr. 139 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 39 „Par
Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”

Ziņo: J.Goba, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
 
Pamatojoties uz izmaiņām Vaives pagasta pārvaldē, ievērojot likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
61.pantu, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot
vērā Latvijas Republikas likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu
novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un
pienākumus, nodaļas reglamentā un darbinieku amata aprakstā noteikto kompetenci, Cēsu novada dome, atklāti balsojot,
ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova,
I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 39 „ Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”
šādus grozījumus:
1.1.            Grozīt A.Ķerpes amata nosaukumu uz Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas
pašvaldības īpašumu speciālists.
1.2.            iekļaut komisijas sastāvā Z.Bērziņu, Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas
speciālisti deklarēšanas un privatizācijas jautājumos.
2.         Atļaut Z.Bērziņai kā valsts amatpersonai (Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas
speciālisti deklarēšanas un privatizācijas jautājumos) savienot amatu ar citu amatu (Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas locekle), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām
ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
3.         Atļaut Z.Bērziņai kā valsts amatpersonai (Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekle) savienot amatu
ar citu amatu (Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas speciālisti deklarēšanas un privatizācijas
jautājumos), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas
normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 

Lēmums Nr. 140 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 42 „Par
konkursa „Būve 20…” komisijas apstiprināšanu”

Ziņo: J.Goba, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
 
Pamatojoties uz izmaiņām Vaives pagasta pārvaldē, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, M.Niklass,
A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 42 „Par konkursa „Būve 20…” komisijas apstiprināšanu šādus
grozījumus, izslēdzot no komisijas sastāva A.Ķerpi, Vaives pagasta pārvaldes teritorijas attīstības plānotāju.
 

Lēmums Nr. 141 Par deleģējumu 

Ziņo: J.Goba, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
 
Pamatojoties uz Vidzemes plānošanas reģiona saņemto aicinājumu deleģēt pārstāvi deinstitucionalizācijas vadības grupā,
ievērojot Cēsu novada domes 28.01.2016. lēmumu Nr. 2 “Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidošanu”, 
ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 15.apakšpunktu, 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas
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3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā Latvijas Republikas likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto amatpersonu
kompetences, tiesības un pienākumus, Vidzemes plānošanas reģiona norādīto deinstucionalizācijas vadības grupas
kompetenci, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Sestulis, G.Grosbergs,
U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā deleģēt Cēsu novada domes
deputātu M.Niklasu.
2.        Atļaut M.Niklasam  kā valsts amatpersonai (Cēsu novada domes deputāts, Licencēšanas komisijas loceklis,
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijas loceklis, Komisija brīvo vietu
sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs loceklis, Komisija interešu izglītības programmu izvērtēšanai priekšsēdētājs, Cēsu
novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisijas priekšsēdētājs) savienot amatu ar citu amatu (Vidzemes plānošanas
reģiona deinstitucionalizācijas vadības grupas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 

Lēmums Nr. 142 Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2016. lēmumā Nr.27 “Par
Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi
kā skolotājam”

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 7.1. un 13.punktu,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, I.Timermanis, M.Niklass, A.Bimbirulis,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 28.01.2016. lēmumā Nr.27 “Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru
darba algas likmi kā skolotājam” šādu grozījumu:
 
Papildināt lēmumu ar 5.¹punktu šādā redakcijā:
5.1 Noteikt, ka Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā
pamatizglītības skolotājam Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā, ir EUR 510.00
 

Lēmums Nr. 143 Par iesnieguma izskatīšanu

Ziņo: S.Grīnberga, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Administratīvās nodaļas vadītāja – juriste
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