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Lēmums Nr. 200 Par Cēsu 2.pamatskolas direktoru
Ziņo: I.Ruhmane, juriste – personāla speciāliste
Pamatojoties uz O.Bicāna 05.07.2016. iesniegumu (reģ. Nr. 1-25/2478), ievērojot Cēsu novada pašvaldības iestāžu
vadītāju un izpilddirektora vērtēšanas komisijas 14.07.2016. atzinumu, Cēsu novada dome ar 10 balsīm “par”
(A.Melbārdis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-Markova, M.Niklass, E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis,
U.Lencbergs),, “pret”- nav, “atturas”- nav, nolemj:
1.
Ar 22.07.2016. no Cēsu 2.pamatskolas direktora amata atbrīvot Ojāru Bicānu (personas kods
XXX).
2.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un izpilddirektora vērtēšanas komisijai,
ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, veikt kandidātu atlasi Cēsu 2.pamatskolas direktora
vakancei.

Lēmums Nr. 201 Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
direktoru
Ziņo: J.Rozenbergs, Izglītības iestāžu vadītāju un izpilddirektora vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz J.Markova 14.07.2016. iesniegumu un uzklausot 14.07.2016. J.Markova ziņojumu par iepriekšējā periodā
paveikto un iecerēto nākamajam periodam, ievērojot Cēsu novada domes 28.07.2001. lēmumu Nr. 412, Cēsu novada
pašvaldības iestāžu un izpilddirektora vērtēšanas komisijas 14.07.2016. atzinumu, „Publisko aģentūru likuma” 21.panta
ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Cēsu novada dome ar 9 balsīm “par” (A.Melbārdis,
J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, M.Niklass, E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs),, “pret”- nav,
“atturas”- nav, I.Suija-Markova nepiedalās balsošanā, nolemj:

Atkārtoti iecelt Juri MARKOVU (personas kods XXX) par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” direktoru ar 28.07.2016. uz 5 (pieciem) gadiem.

Lēmums Nr. 202 Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026. gadam
pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai
Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada dome 03.09.2009. ir pieņēmusi lēmumu Nr.196 (protokols Nr.8, 20.p.) „Par Cēsu novada
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” un 26.06.2014. pieņēmusi lēmumu Nr.279 (protokols Nr.8, 9.p.) „Par Cēsu
novada Teritorijas plānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu”.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.02.2016. lēmumu Nr.37 (protokols Nr.2, 2.p.) “Par Cēsu novada teritorijas
plānojuma 2016.-2026.gadam pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai,
un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai”, tika organizēta Cēsu novada teritorijas plānojuma
2016.-2026.gadam pirmās redakcijas publiskā apspriešana, kura notika no 24.03.2016. līdz 25.04.2016.
Publiskās apspriešanas ietvaros tika saņemti 12 iesniegumi ar priekšlikumiem un iebildumiem par Cēsu novada teritorijas
plānojuma 2016.-2026.gadam pirmo redakciju un 02.06.2016. notika saņemto iesniegumu un institūciju atzinumu
izskatīšanas sanāksme, kuras protokolā ietverta atzīme par priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu.
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30.06.2016. Cēsu novada dome pieņēma lēmumu Nr.181 (protokols Nr.8, 4.p.) “Par Cēsu novada teritorijas plānojuma
2016.-2026.gadam pirmās redakcijas pilnveidošanu” (turpmāk – Lēmums Nr.181).
Pamatojoties uz šiem lēmumiem ir sagatavota Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam
pilnveidotā redakcija (turpmāk – Teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija).
Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 90.punktam un Lēmumam Nr.181, ir sagatavota Teritorijas plānojuma
pilnveidotā redakcija. Pamatojoties uz Noteikumu 82.punktu, 83.punktu 84.punktu, 85.punktu un 86.punktu, Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 05.07.2016. atzinumu (prot. Nr.27) un Cēsu novada domes
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 07.07.2016. atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu novada dome ar 10 balsīm “par”
(A.Melbārdis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-Markova, M.Niklass, E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis,
U.Lencbergs),, “pret”- nav, “atturas”- nav, nolemj:
1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju.
2. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājam organizēt Teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publisko
apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par trijām nedēļām, un nodrošināt sabiedrībai iespēju
iepazīties ar Teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas materiāliem izdrukas veidā Cēsu novada pašvaldības telpās,
ievietot paziņojumu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības
laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē, paziņot Teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevumā minētajām
institūcijām par sagatavoto Teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un nepieciešamību sniegt par to atzinumu.
3. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājam pēc Teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās
apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un
institūciju atzinumi un par šo sanāksmi publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē
ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Lēmums Nr. 203 Par nolikuma ”Grozījumi Cēsu internātpamatskolas rehabilitācijas centra nolikumā” apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāts
Pamatojoties Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktora Z.Ozola 21.06.2016. iesniegumu
Nr.1-12/187(reģ. Cēsu novada pašvaldībā 21.06.2016. Nr.6/2356), uz Vispārējās izglītības likuma 9.panta 1.daļas
4.apakšpunktu, ievērojot 09.12.2010. ar Cēsu novada domes lēmumu Nr. 740 apstiprināto Cēsu internātpamatskolas –
rehabilitācijas nolikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (b) apakšpunktu,
atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 07.07.2016. atzinumam (prot.Nr.9), Cēsu novada
dome ar 9 balsīm “par” (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-Markova, M.Niklass, E. Geruļskis, M.Sestulis,
A.Bimbirulis, U.Lencbergs),, “pret”- nav, “atturas”- nav, nolemj:

1. Apstiprināt nolikumu „Grozījumi Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra nolikumā” saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot Cēsu internātpamatskolai – rehabilitācijas centram :
2.1. nodrošināt nolikuma izpildi;
2.2. informēt izglītības iestāžu reģistru par grozījumiem Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra nolikumā.
Pielikumā: Nolikums “Grozījumi Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra nolikumā".
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Lēmums Nr. 204 Par Līvu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāts
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot, Cēsu novada domes 18.07.2013.
saistošo noteikumu Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 16.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 07.07.2016. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome ar 9 balsīm “par” (J.Rozenbergs,
G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-Markova, M.Niklass, E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs),, “pret”- nav,
“atturas”- nav, nolemj:
1.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 03.09.2009. sēdes lēmumu Nr.197 “Par Līvu
pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”.
2.
Apstiprināt Līvu pamatskolas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
3.
Uzdot Līvu pamatskolai :
3.1. nodrošināt nolikuma izpildi;
3.2. informēt izglītības iestāžu reģistru par pieņemto domes lēmumu.
Pielikumā: Līvu pamatskolas nolikums

Lēmums Nr. 205 Par maksas pakalpojumiem virtuves telpām un iekārtām Pūces
ielā 2a, Cēsīs, Cēsu nov.
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 telpām, kuras tiek
izmantotas DACVĢ izglītojamo ēdināšanai, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.07.2016. atzinumam
(prot.Nr.9), Cēsu novada dome ar 9 balsīm “par” (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-Markova, M.Niklass, E.
Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs),, “pret”- nav, “atturas”- nav, nolemj:
1. Apstiprināt nomas maksu virtuves telpām mēnesī – 151.27 euro (t.sk.PVN).
2. Apstiprināt nomas maksu par virtuves iekārtām vienam mēnesim laika periodam no 1.09.2016. – 31.08.2017. –
107.88 euro (t.sk. PVN).
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas un Cēsu pilsetas sporta skolas
direktoriem.

Lēmums Nr. 206 Par Sporta kompleksa Piebalgas iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā
izmantošanu Cēsu Mākslas festivāla laikā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu pilsētas Sporta skolas (turpmāk – Sporta skola) pārvaldībā esošā Sporta kompleksa Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu
novadā , LV – 4101 telpas (turpmāk – telpas) nododamas nomā pamatojoties uz Cēsu novada domes 23.01.2014.
lēmumu Nr.19 “Par Cēsu pilsētas Sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un
izmantošanas kārtības apstiprināšanu”.
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Cēsu novada pašvaldība 20.06.2016.saņēma nodibinājuma “CĒSU PILS ĢILDES FONDS “(turpmāk – FONDS)
iesniegumu (reģ. Cēsu novada pašvaldībā 20.06.2016. Nr.1-38/2419) ar lūgumu piešķirt Sporta skolas pārvaldībā esošās
telpas bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai FONDS Cēsu mākslas festivāla aktivitātes Dž. Geršvina
operas koncertiestudējuma “Porgijs un Besa” organizēšanai 6.08.2016.
Cēsu novada attīstības programmas 2013.- 2019.gadam (apstiprināta 29.10.2015. lēmums Nr.264) rīcības virziens 4.3.
paredz nodrošināt daudzpusīgus, kvalitatīvus kultūras pasākumus un aktivitātes reģionālā, nacionālā un starptautiskā
līmenī, veidojot un atbalstot kultūras pasākumus, kas piesaista plašu apmeklētāju skaitu.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 2.daļas 2.1 punktu,
Sporta skola var nodot telpas bezatlīdzības lietošanā tikai sabiedriskā labuma organizācijai, par to pieņemot domes
lēmumu. Ņemot vērā iepriekš minēto, Cēsu novada dome ar 9 balsīm “par” (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs,
I.Suija-Markova, M.Niklass, E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs),, “pret”- nav, “atturas”- nav, nolemj:
1.
Atļaut Sporta skolai nodot telpas bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – FONDS, festivāla
„Cēsu mākslas festivāls 2016” pasākumu aktivitātes Dž. Geršvina operas koncertiestudējuma “Porgijs un Besa”
organizēšanai 2016.gada 6.augustā.
2.
FONDS sedz telpu tiešos ekspluatācijas izdevumus.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 207 Par naudas balvu piešķiršanu Cēsu novada izglītības iestāžu 8.
un 11. klases izglītojamajiem
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 31.10.2013. sēdes lēmumu Nr. 458 (prot. Nr.19) „Par naudas balvām Cēsu novada
izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem” un izvērtējot izglītības iestāžu izteiktos priekšlikumus par naudas
balvas piešķiršanu 8. klases izglītojamajiem, kuriem gada vidējais vērtējums mācību priekšmetos vismaz 8 balles, un 11.
klases izglītojamajiem, kuriem gada vidējais vērtējums vismaz 9 balles (Cēsu Valsts ģimnāzijas 20.06.2016. iesniegums Nr.
1-12/89, reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 21.06.2016. Nr.6/2347, Cēsu 1. pamatskolas iesniegums, reģistrēts Cēsu novada
pašvaldībā 15.06.2016. Nr. 2292, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 21.06.2016. iesniegums Nr. 1-18/20,
reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 21.06.2016. Nr. 6/2358), Rāmuļu pamatskolas iesniegums reģistrēts Cēsu novada
pašvaldībā 21.06.2016. Nr. 6/2352) atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 07.07.2016.
atzinumam (prot.nr.9) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.07.2016. atzinumam (prot. Nr.9), Cēsu novada dome
ar 10 balsīm “par” (A.Melbārdis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-Markova, M.Niklass, E. Geruļskis,
M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs),, “pret”- nav, “atturas”- nav, nolemj:
1.
Par sasniegumiem 2015./2016.mācību gadā piešķirt naudas balvu 75 EUR apmērā šādiem 8. klases
izglītojamajiem:
1.1. Sandrai Siliņai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.2. Anetei Kalniņai, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.3. Emīlijai Ezeriņai, ēsu Valsts ģimnāzija;
1.4. Elizabetei Ulmanei, , Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.5. Annijai Krivjonokai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.6. Andrejam Ķīlim, Cēsu 1.pamatskola;
1.7. Edgaram Krūmiņam, Cēsu 1.pamatskola;
1.8. Agrim Ratnikam, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.9. Laurai Eglītei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.10.
Mišelai Vinogradovai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.11.
Kristīnai Vinogradovai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.12.
Artai Soboļevai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.13.
Antai Ziediņai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.14.
Ancei Lapiņai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.15.
Gustavam Dravantam, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.16.
Diānai Kukorei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
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1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.

Janai Eglītei, , Rāmuļu pamatskola;
Beatrisei Elīzai Ozoliņai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Diānai Zaķei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Alisei Žagarei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Linardam Romkam, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Alisei Siliņai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Voldemāram Veitneram, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
Karīnai Kesenfeldai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Asnātei Luīzei Podniecei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Patrīcijai Aļļenai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Beatrisei Alisei Ivanovai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Patrīcijai Stapulonei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Niklāvam Albertam Ozoliņam, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
Justīnei Mūrniecei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Beātei Stauverei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Evai Kočānei, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
Markusam Žamoidikam, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
Annai Rijniecei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Martai Kļaviņai, Cēsu Pilsētas vidusskola ;
Amandai Lorencei;, Cēsu Pilsētas vidusskola ;
Patrīcijai Leinai Šmitei; Cēsu Pilsētas vidusskola ;
Ance Annija Koreņkova; Cēsu Pilsētas vidusskola .

2.Par sasniegumiem 2015./2015.mācību gadā piešķirt naudas balvu 110,00 EUR apmērā šādiem 11. klases izglītojamajai
2.1. Kalvim Kaļvam, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
2.2. Melisai Kaškurai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
2.3. Madarai Siliņai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
2.4. Laurai Vitenburgai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
2.5. Elzai Gāršai, Cēsu Valsts ģimnāzija.
3.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī
lēmuma izpildi.

Lēmums Nr. 208 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas virtuves telpu nomas
maksas apstiprināšanu
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 14.07.2016. atzinumam (prot. Nr.9), Cēsu novada dome ar 10 balsīm “par” (A.Melbārdis,
J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-Markova, M.Niklass, E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs),,
“pret”- nav, “atturas”- nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu Profesionālās vidusskolas virtuves telpu Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, LV - 4101 nomas maksu
- 89.68 EUR mēnesī (astoņdesmit deviņi euro 68 centi).
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Lēmums Nr. 209 Par nekustamā īpašuma “Rāmuļu stacija-1”, Vaives pagasts,
Cēsu novads pārdošanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 02.06.2016. lēmumu Nr. 172 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma “Rāmuļu stacija”-1, Vaives pagasts, Cēsu novads nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu” (prot. Nr. 7,
18.p.) atsavināšanai nodeva nekustamo īpašumu “Rāmuļu stacija”-1, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900
0225, kas sastāv no divistabu dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 46.2 m2 un 4080/23070 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām un zemes, turpmāk – Nekustamais īpašums, apstiprināja Nekustamā īpašuma nosacīto
(brīvo) cenu 960.00 EUR (deviņi simti sešdesmit euro un 00 centi), un piedāvāja Nekustamā īpašuma īrniecei Edītei
Smilgai izmantot pirmpirkuma tiesības uz Nekustamo īpašumu, 13.06.2016. nosūtot atsavināšanas paziņojumu Nr. 7/2577.
Pašvaldībā saņemts Edītes Smilgas, dzīvojošas XXX 06.07.2016. apliecinājums (reģistrēts 06.07.2016. ar Nr. 7/2486), ar
kuru iesniedzēja apliecina gatavību izmantot pirmpirkuma tiesības uz viņai piedāvāto nekustamo īpašumu “Rāmuļu
stacija”-1, Vaives pagasts, Cēsu novads, kadastra numurs 4290 900 0225, un apņemas veikt samaksu par to 960.00 EUR
apjomā atsavināšanas paziņojumā 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
19.05.2016. priekšlikumu (prot. Nr.10), un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.07.2016. atzinumu (protokols Nr.9),
Cēsu novada dome ar 10 balsīm “par” (A.Melbārdis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-Markova, M.Niklass, E.
Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs),, “pret”- nav, “atturas”- nav, nolemj:
1. Pārdot nekustamo īpašumu “Rāmuļu stacija”-1, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0225, kas
sastāv no divistabu dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 46.2 m2 un 4080/23070 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas,
palīgēkām un zemes, turpmāk – Nekustamais īpašums, Edītei Smilgai, personas kods XX, deklarētā dzīvesvietas
adreseXX.
2. Noteikt Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtību: 960.00 EUR (deviņi simti sešdesmit 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 Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 210 Grozījumi Cēsu novada domes 08.10.2015. lēmumā Nr. 245 “Par
pašvaldības stipendijas un finansējumu mācību maksai”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Labojot pārrakstīšanās kļūdu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14. 07.2016. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu
novada dome ar 10 balsīm “par” (A.Melbārdis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-Markova, M.Niklass, E.
Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs),, “pret”- nav, “atturas”- nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 08.10.2015. lēmumā Nr. 245 “Par pašvaldības stipendijas un finansējumu mācību maksai”
šādus grozījumus:
Aizstāt 1., 2. un 3.punktā, vārdu “jūnijs” ar vārdu “jūlijs”.
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Lēmums Nr. 211 Par nekustamo īpašumu - dzīvokļu Nr.1 un Nr.6, Cepļa ielā 3,
Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 02.06.2016. lēmumu Nr. 171“Par Cēsu novada pašvaldības
nekustamo īpašumu – dzīvokļu Nr.1 un Nr.6 Cepļa ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles
noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 7, 17.p.), atsavināšanai, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nodeva
nekustamos īpašumusdzīvoklis Nr.1 Cepļa ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5147, sastāvošu no divistabu dzīvokļa Nr.1 ar
kopējo platību 42.8 m2 un 428/1923 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnēm un zemes, turpmāk
tekstā – Nekustamais īpašums Nr.1.
dzīvoklis Nr.6 Cepļa ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5148, sastāvošu no vienistabas dzīvokļa Nr.6
ar kopējo platību 32.2 m2 un 322/1923 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnēm un zemes, turpmāk
tekstā – Nekustamais īpašums Nr.2.
Uz nekutamo īpašumu Nr.1 izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli reģistrējās un tajā piedalījās divi
dalībnieki – Ilona Bikova, personas kods CX , deklarētā dzīvesvietas adrese: XX, dalībnieks reģistrēts ar kārtas Nr.1 un
Jeļena Ņikitina, personas kods XX, deklarētā dzīvesvietas adrese: XX, dalībnieks reģistrēts ar kārtas Nr.2. Nekustamo
īpašumu nosolīja par pēdējo augstāko cenu 2 200.00 EUR (divi tūkstoši divi simti euro, 00 centi) dalībnieksNr.2.
Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 07.07.2016. (protokols Nr.13) apstiprināja izsoles rezultātus.
Uz nekutamo īpašumu Nr.2 izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli reģistrējās un tajā piedalījās viens
pretendents – Jeļena Ņikitina, personas kods XX, deklarētā dzīvesvietas adrese: XX, un 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 07.07.2016. (protokols Nr.14) apstiprināja izsoles rezultātus.
Jeļena Ņikitina savu piedāvāto augstāko cenu par Nekustamo īpašumu Nr 1, ko veido starpība starp nosolīto cenu
un nodrošinājuma naudu (10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 110.00 EUR (viens simts desmit euro, 00
centi)), ir samaksājusi, ieskaitot 2090.00 EUR (divi tūkstoši deviņdesmit euro, 00 centi) Cēsu novada pašvaldības
kontā LV67 UNLA 0004 0001 4234 4, AS SEB banka, kods UNLALV2X
Jeļena Ņikitina savu piedāvāto augstāko cenu par Nekustamo īpašumu Nr 2, ko veido starpība starp nosolīto cenu
un nodrošinājuma naudu (10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 110.00 EUR (viens simts desmit euro, 00
centi)), ir samaksājusi, ieskaitot 1090.00 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit euro, 00 centi) Cēsu novada pašvaldības
kontā LV67 UNLA 0004 0001 4234 4, AS SEB banka, kods UNLALV2X
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 07.07.2016. priekšlikumu (protokols Nr. 13 un Nr. 14) un ar Cēsu novada domes
02.06.2016. lēmumu Nr. 171“Par Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu Nr.1 un Nr.6 Cepļa ielā 3, Cēsīs,
Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 7, 17.p.), apstiprināto izsoles
noteikumu 7.1.punktu, Cēsu novada dome ar 10 balsīm “par” (A.Melbārdis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.SuijaMarkova, M.Niklass, E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs),, “pret”- nav, “atturas”- nav, nolemj:
1.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Cepļa iela 3-1, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 900 5147, kas sastāv
no divistabu dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 42.8 m2 un 428/1923 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas,
palīgceltnēm un zemes, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums Nr.1, 07.07.2016. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem
Nekustamo īpašumu nosolīja Jeļena Ņikitina, personas kods XX deklarētā dzīvesvietas adrese: XX, par 2 200.00 EUR
(divi tūkstoši divi simti euro, 00 centi).
2.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Cepļa iela 3-6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 900 5148, kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa Nr.6 ar kopējo platību 32.2 m2 un 322/1923 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas,
palīgceltnēm un zemes, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums Nr.2, 07.07.2016. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem
Nekustamo īpašumu nosolīja Jeļena Ņikitina, personas kods XX, deklarētā dzīvesvietas adrese: XX , par 1 200.00 EUR
(viens tūkstotis divi simti euro, 00 centi).
3.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma Nr.1
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un Nr.2 pirkuma līgumus.
4.
Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.

Lēmums Nr. 212 Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 66, Cēsīs, Cēsu nov. nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 14.07.2016. lēmumu Nr.199 „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 66, Cēsīs, Cēsu nov.,
nomas tiesību izsoli” (prot.Nr.9; 2.p.) un apstiprinātajiem nomas tiesību izsoles noteikumiem, 21.07.2016. tika organizēta
nomas objekta – zemes gabala Cīrulīšu ielā 66, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 007 0209, platība 4582 m², nomas
tiesību izsole.
Uz izsoli reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents – SIA „VENDEN”, reģistrācijas numurs 40003325121,
juridiskā adrese Ganību dambis 33, Rīga, LV-1005, kura minētās nomas tiesības nosolīja par pēdējo augstāko cenu – 1,65
% gadā no nomas objekta (zemes) kadastrālās vērtības, bez PVN. Nomas objekta kadastrālā vērtība 2016. gadā ir 12
912.00 EUR. Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 21.07.2016. (prot.Nr.15) pieņēma lēmumu, ar kuru
apstiprināja izsoles protokolu un saskaņā ar apstiprināto izsoles noteikumu 8.3. punktu, izsoles rezultāti jāapstiprina ar
Cēsu novada domes lēmumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās
daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” un zemes gabala Cīrulīšu ielā 66, Cēsīs, Cēsu nov., nomas tiesību izsoles noteikumu
(apstiprināti ar Cēsu novada domes 14.07.2016. lēmumu Nr.199, prot.Nr.9, 2.p.) 8.3. punktu, kā arī Cēsu novada
pašvaldības Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 21.07.2016. (prot. Nr.15) priekšlikumu, Cēsu novada dome ar 10
balsīm “par” (A.Melbārdis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-Markova, M.Niklass, E. Geruļskis, M.Sestulis,
A.Bimbirulis, U.Lencbergs),, “pret”- nav, “atturas”- nav, nolemj:
1.
Apstiprināt nomas objekta – zemes gabala Cīrulīšu ielā 66, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 007 0209), ar
tiesībām veikt būvniecību, 21.07.2016. izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem SIA „VENDEN”, reģistrācijas numurs
40003325121, juridiskā adrese Ganību dambis 33, Rīga, LV-1005, nomas tiesības nosolīja par pēdējo augstāko cenu 1,65 %
gadā no nomas objekta – zemes kadastrālās vērtības, bez PVN.
2.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot Zemes nomas līgumu.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 213 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Ziņo: I.Ruhmane, juriste-personāla speciāliste
Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga 05.07.2016. iesniegumu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Darba samaksas noteikumu (apstiprināti ar
Cēsu novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumu nr. 11) 3.3.punktu, ņemot vērā un Cēsu novada 18.07.2013.
saistošo noteikumu Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada dome ar 9 balsīm “par”
(A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-Markova, M.Niklass, E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs),,
“pret”- nav, “atturas”- nav, J.Rozenbergs nepiedalās balsošanā, nolemj:
1.
Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam atvaļinājumu no 08.08.-23.08.2016. par
05.08.2015.-04.08.2016. darba periodu.
2.
Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga atvaļinājuma laikā Cēsu novada domes
priekšsēdētāja pienākumus veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks M.Malcenieks.
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Lēmums Nr. 214 Par metu konkursa „Vienības laukuma, Cēsīs, pārbūves ieceres
izstrāde” žūrijas komisiju
Ziņo: M. Ulāns, Cēsu novada Būvvaldes galvenais teritorijas plānotājs.
Lai izvēlētos labāko risinājumu no arhitektūras, vides kvalitātes, pieejamības un būvniecības risinājumu
viedokļa, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. apakšpunktu un 21.panta pirmās daļas 24.
apakšpunktu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 70.-79.pantu, Cēsu novada dome nolemj :
1.
Apstiprināt žūrijas komisiju metu konkursam „Vienības laukuma, Cēsīs, pārbūves ieceres izstrāde”
šādā sastāvā:
žūrijas komisijas priekšsēdētājs :
Jānis Rozenbergs – Cēsu novada domes priekšsēdētājs;
žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks :
Guntis Grabovskis – Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis, sertificēts arhitekts;
žūrijas komisijas locekļi :
Jānis Zlaugotnis – Cēsu novada Būvvaldes arhitekts;
Laine Madelāne – Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja;
Dace Laiva – Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas ainavu arhitekte;
Dace Ķibilda – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāve;
Anita Neilande - Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības pārstāve;
Uldis Plendišķis - VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvis.
žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs :
Mārtiņš Ulāns- Cēsu novada Būvvaldes galvenais teritorijas plānotājs.
2.
Pilnvarot žūrijas komisiju metu konkursam „Vienības laukuma, Cēsīs, pārbūves ieceres izstrāde”
izstrādāt konkursa dokumentāciju, apstiprināt konkursa nolikumu un nodrošināt konkursa norisi.
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