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Lēmums Nr. 241 Par Cēsu novada domes 02.06.2016. lēmuma Nr. 161 „Par
nekustamo īpašumu Vaives pagastā, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā
kā Cēsu novada pašvaldības īpašumus” atcelšanu
Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
A.Ķerpe, NĪN pašvaldības īpašumu speciālists
Cēsu novada dome 02.06.2016. pieņēma lēmumu Nr.161 „Par nekustamo īpašumu Vaives pagastā, Cēsu
novadā , reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumus”, ar ko nolēma pašvaldībai piekritīgos,
zemesgrāmatā nereģistrētos īpašumus- “Pašvaldības autoceļš B1”, Vaives pag., Cēsu nov., “Pašvaldības autoceļš A2”,
Vaives pag., Cēsu nov., “Pašvaldības autoceļš B13”, Vaives pag., Cēsu nov., “Pašvaldības autoceļš B14”, Vaives pag., Cēsu
nov., “Pašvaldības autoceļš B24”, Vaives pag., Cēsu nov., “Pašvaldības autoceļš B36”, Vaives pag., Cēsu nov. un „Āraišu
iela”, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov., reģistrēt zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumus.
Sakarā ar izmaiņām administratīvajos aktos par ēku un būvju reģistrēšanu zemesgrāmatā, nepieciešams lēmumu
atcelt.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu un saskaņā ar Cēsu novada domes
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 08.09.2016. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13
balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atcelt 02.06.2016. Cēsu novada domes pieņemto lēmumu Nr.161 „Par nekustamo īpašumu Vaives pagastā, Cēsu
novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumus”.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt un veikt lēmuma izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 242 Par Cēsu novada pašvaldības piekrītošo nekustamo īpašumu
Vaives pagastā, Cēsu novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā
Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
A.Ķerpe, NĪN pašvaldības īpašumu speciālists
Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas
plānojums” sadaļu 1.11." Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”, pašvaldībai piekritīgie, zemesgrāmatā nereģistrētie zemes gabali – “Pašvaldības autoceļš B1”, Vaives
pag., Cēsu nov., “Pašvaldības autoceļš A2”, Vaives pag., Cēsu nov., “Pašvaldības autoceļš B13”, Vaives pag., Cēsu nov.,
“Pašvaldības autoceļš B14”, Vaives pag., Cēsu nov., “Pašvaldības autoceļš B24”, Vaives pag., Cēsu nov., “Pašvaldības
autoceļš B36”, Vaives pag., Cēsu nov. un „Āraišu iela”, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov., nepieciešami pašvaldību funkciju
realizēšanai kā pašvaldības autoceļiem nepieciešamā teritorija.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punktu un saskaņā ar Cēsu novada
domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 08.09.2016. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
13 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Pašvaldības autoceļš B1”, Vaives pag., Cēsu nov., kā Cēsu novada
pašvaldības īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0110, kopplatība 1,27 ha.
1.1.
Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101).
2.
Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Pašvaldības autoceļš A2”, Vaives pag., Cēsu nov., kā
Cēsu novada pašvaldības īpašumu, kas sastāv no trijām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4290 005 0116, 4290
008 0090 un 4290 009 0129, kopplatība 6,8 ha.
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2.1. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101).
3. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Pašvaldības autoceļš B13”, Vaives pag., Cēsu nov., kā Cēsu
novada pašvaldības īpašumu, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4290 004 0136 un 4290
008 0092, kopplatība 5,53 ha.
3.1. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101).
4. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Pašvaldības autoceļš B14”, Vaives pag., Cēsu nov., kā Cēsu
novada pašvaldības īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 007 0105, kopplatība 5,19
ha.
4.1. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101).
5. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Pašvaldības autoceļš B24”, Vaives pag., Cēsu nov., kā Cēsu
novada pašvaldības īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0113, kopplatība 1,04
ha.
5.1. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101).
6. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Pašvaldības autoceļš B36”, Vaives pag., Cēsu nov., kā Cēsu
novada pašvaldības īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0120, kopplatība 1,01 ha.
6.1. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101).
7. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Āraišu iela”, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov., kā Cēsu novada
pašvaldības īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0118, kopplatība 0.6366 ha.
7.1. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101).
8. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt un veikt lēmuma izpildi.
9. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 243 Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma nodošanu
valdījumā pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
Ziņo: A.Ķerpe, NĪN pašvaldības īpašumu speciālists
Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Vaives pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000450192 reģistrēts nekustamais īpašums „Amenskrogs”, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov., sastāvošs no zemes vienības
( kadastra apzīmējums 4290 003 0075) un no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4290 003 0075 003). Īpašums
sadalīts trijos dzīvokļu īpašumos. Divi dzīvokļu īpašumi ar Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.405 „Par Cēsu
novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (prot.Nr.14, 33.p.),
nodoti valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”. Ir veikta datu aktualizācija, būves tehniskās inventarizācijas
lietā, mainot telpu grupas lietošanas veidu bez pārbūves no „Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa” uz
„Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupu”. Izveidots dzīvokļa īpašums „Amenskrogs”-3, Krīvi, Vaives pag.,
Cēsu nov., dzīvokļa platība 53.8 m2, kas sastāda 538/1459 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 4290 003 0075 003).
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktā (sniegt palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā) noteikto pašvaldību autonomās funkcijas izpildi, pamatojoties uz Publisko
aģentūru likuma 24. panta pirmo daļu: „Pašvaldības aģentūras manta ir pašvaldības manta, kura atrodas pašvaldības
aģentūras valdījumā”, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmo,
trešo, ceturto un sesto daļu, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma 1.1.punktu, 2.5.punktu un
6.1.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Nodot valdījumā Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (turpmāk tekstā – Aģentūra) ar 2016.
gada 26. septembri Cēsu novada pašvaldībai piederošu 1 (vienu) dzīvokļa īpašumu „Akmenskrogs”-3, Krīvi, Vaives pag.,
Cēsu nov., saskaņā ar pielikumu, turpmāk tekstā Īpašums.
2. Valdījumā tiek nodots 1. punktā minētais Īpašums pilnā apjomā ar atlikušo bilances vērtību uz 26.09.2016.,
paredzētajam mērķim derīgā stāvoklī, uz laiku, līdz mainās valdītāja (Aģentūra) juridiskais statuss vai Cēsu novada dome
pieņem jaunu lēmumu.
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3. Īpašums tiek nodots valdījumā, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas – sniegt palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā – pilnīgāku izpildi, nodrošinot tiešu, nepastarpinātu saikni ar iedzīvotājiem,
kuriem ir likumīgas tiesības saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
4. Ar Īpašuma pārņemšanas brīdi valdījumā Aģentūra uzņemas visas īpašnieka tiesības un pienākumus, lai
nodrošinātu Īpašuma saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
5. Aģentūrai nav tiesību Īpašumu atsavināt, ieķīlāt, kā arī apgrūtināt Īpašumu ar lietu tiesībām.
6. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai pēc lēmuma pieņemšanas organizēt Īpašuma
nodošanu valdījumā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot ar Īpašumu saistītās dokumentācijas
kopijas.
7. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju Cēsu novada pašvaldības vārdā parakstīt
nodošanas – pieņemšanas aktu.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
N.p.k.

Adrese

Dzīvokļa
Nr.

Kadastra
numurs

Zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.

Reģistrācijas
datums

1.

„Akmenskrogs”-3,
Krīvi, Vaives
pag., Cēsu nov.

3

4290 003
0075

100000450192

15.12.2008

Kadastrālā
vērtība
EUR/platība
m2

Kopīpašuma
domājamā
daļa
538/1459

Lēmums Nr. 244 Par detālplānojuma zemes gabalam Edvarda TreimaņaZvārguļa ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 003 0904)
izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 38.punktu, 39.2. apakšpunktu, 98. un 102.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības
un teritorijas plānošanas komisijas 06.09.2016. atzinumu (prot. Nr.36) un Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas
08.09.2016.atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis,
I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam Edvarda-Treimaņa Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra
apzīmējums 4201 003 0904), saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei zemes gabalam Edvarda-Treimaņa Zvārguļa ielā 16,
Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 003 0904), saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Cēsu novada būvvaldes galveno teritorijas plānotāju
M.Ulānu.
4. Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam slēgt līgumu par detālplānojuma Edvarda-Treimaņa
Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 003 0904), izstrādes finansēšanu, saskaņā ar pielikumu
Nr.3.
5. Vienlaikus ar detālplānojuma izstrādi ir veicama būvprojektēšana atbilstoši būvniecību reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem.
1.pielikums
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2. pielikums
DARBA UZDEVUMS
detālplānojuma izstrādei zemes gabalam Edvarda-Treimaņa Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201
003 0904)
1.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums

1.1.Detālplānojums izstrādājams pamatojoties uz:
1.1.1. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28. panta pirmo, trešo un ceturto daļu;
1.1.2. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 38.punktu, 39.4.1.apakšpunktu, 98.,102. un 123.punktu;
1.1.3. Cēsu novada būvvaldes 23.07.2015. lēmuma Nr.18 “Par būvatļaujas neizsniegšanu būvniecībai Edvarda
Treimaņa-Zvārguļa ielā 16, Cēsīs” lemjošās daļas 2.punktu;
1.1.4. starp Cēsu novada pašvaldību un SIA “Rasmanis&Dankers” 02.01.2008. noslēgtā zemes nomas līguma
Nr.2-7-1/2008 1.5. un 4.1.1. apakšpunktu;
1.1.5. zemes gabala Edvarda-Treimaņa Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 003 0904)
nomnieka SIA “Rasmanis&Dankers” 05.09.2016. iesniegumu (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts 05.09.2016. ar Nr.4/3191).
2.

Detālplānojuma izstrādes mērķis

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir risināt Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielas apbūves kvartālā starp Eduarda
Veidenbauma ielu un Ata Kronvalda dominējošai apbūves funkcijai neatbilstošas apbūves un funkcijas – birstošu
būvmateriālu uzglabāšanas un realizēšanas laukuma izveidošana, ražošanas ēkas būvniecība, un cieto celtniecības
atkritumu, t.sk. arī koka, uzglabāšana, šķirošana un pārstrāde – veidošanu zemes gabalā Edvarda-Treimaņa Zvārguļa ielā
16, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 003 0904).

3.

Detālplānojuma uzdevums

3.1.

Detālplānojumā risināt:

3.1.1. Apbūves iespējamo izvietojumu;
3.1.2. Inženierkomunikāciju shēmu;
3.1.3. Virsūdeņu novadīšanas vispārīgo risinājumu;
3.1.4. Apbūves tehniskos rādītājus (intensitāte, blīvums, stāvu skaits).
3.1.5. Pasākumus un risinājumus plānotās saimnieciskās darbības (birstošu būvmateriālu uzglabāšanas un
realizēšanas laukuma izveidošana, ražošanas ēkas būvniecība, un cieto celtniecības atkritumu, t.sk. arī koka, uzglabāšana,
šķirošana un pārstrāde) ietekmes uz apkārtējo dzīvojamo apbūvi mazināšanai.
3.1.6. Vienlaikus ar detālplānojumu izstrādājams būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši Cēsu novada teritorijas
plānojuma prasībām un detālplānojuma risinājumiem.
4.

Detālplānojuma teritorija

Detālplānojuma teritorijā ietilpst zemes gabals Edvarda-Treimaņa Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums
4201 003 0904). Detālplānojuma teritorijas platība – 8719 m2.
5.

Prasības detālplānojuma grafiskās daļas izstrādei

Detālplānojums izstrādājams uz augstas detalizācijas topogrāfiskā materiāla pamatnes (mērogs M 1:500).

6.

Institūcijas, no kurām saņemami nosacījumi detālplānojuma izstrādei un atzinumi par izstrādāto
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detālplānojuma projektu vai no kurām saņemami saskaņojumi
6.1. VAS „Latvijas valsts ceļi” (nosacījumi un atzinums);
6.2. Cēsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa (nosacījumi un atzinums);
6.3. AS „Sadales tīkls” Ziemeļu reģions (nosacījumi un saskaņojums);
6.4. SIA „Vinda” (nosacījumi un saskaņojums);
6.5. AS „Latvijas Gāze” (nosacījumi un saskaņojums);
6.6. SIA „Lattelecom” (nosacījumi un saskaņojums);
6.7. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde (nosacījumi un atzinums);
6.8. Veselības inspekcija (nosacījumi un atzinums).
7.

Plānotie publiskās apspriešanas pasākumi

Detālplānojuma izstrādes procesā nepieciešamos sludinājumus publicēt laikrakstā “Druva” vai “Cēsu Vēstis”, pašvaldības
mājas lapā, organizēt publiskās apspriešanas pasākumus, atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumos Nr.628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” definētajām prasībām.
8. Būvprojektēšana
8.1. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28. panta ceturtajā daļā noteikts, ka detālplānojuma izstrādi noteiktā apjomā
var apvienot ar būvprojektēšanu, nodrošinot publisko apspriešanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.
8.2. Atbilstoši Būvniecības likuma 15. panta pirmās daļas 3. punktam būvatļauju izsniedz, ja atbilstoši būvniecību
regulējošu normatīvo aktu prasībām ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā, izņemot gadījumus, kad attiecīga
projekta izstrāde nav nepieciešama.
8.3. Būvprojektu minimālā sastāvā iesniegt kopā ar detālplānojuma projektu izskatīšanai un nodošanai publiskajai
apspriešanai.
8.4. Atbilstoši Būvniecības likuma 15. panta pirmās daļas 1. punktam būvatļauju izdod, ja būvniecības iecere atbilst
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts) un detālplānojumam (ja tas
nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem). Tas nozīmē, ka būvatļauju varēs izsniegt tikai pēc detālplānojuma spēkā
stāšanās.

Darba uzdevuma derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi.

3.pielikums
Līgums Nr.
par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu
Cēsīs,
2016.gada

Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese - Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, turpmāk –
Pašvaldība , kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikumu rīkojas
administrācijas vadītājs Jānis Goba, no vienas puses,
un
SIA “Rasmanis&Dankers”, reģistrācijas Nr.44103020463, juridiskā adrese – Priekuļu iela 18, Cēsis, Cēsu nov., turpmāk Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs, kuras vārdā rīkojas , no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā Puses,
pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628
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„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un Cēsu
novada domes 2016.gada .septembra lēmumu Nr. “Par detālplānojuma zemes gabalam Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā
16, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 003 0904) izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”
(prot.Nr., .punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1.

Līguma priekšmets

Saskaņā ar Lēmumu Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē zemes gabala Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 16,
Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 003 0904) detālplānojuma (tuprmāk – Detālplānojums) izstrādi 100 % (viens
simts procentu) apmērā sadaļās, kas attiecas uz Detālplānojuma materiālu izstrādāšanas un publicitātes (t.sk. publiskās
apspriešanas materiālu sagatavošana) izdevumiem.
1. Pušu tiesības un pienākumi
1.1.
Pašvaldība apņemas:
1.1.1. nodrošināt Detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām;
1.1.2. publicēt nepieciešamos paziņojumus Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, vietējā laikrakstā,
pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Detālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;
1.1.3. par saviem līdzekļiem rakstiski informēt Detālplānojuma teritorijas un tai piegulošo zemes gabalu īpašniekus,
nosūtot paziņojumus par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un publiskās apspriešanas pasākumiem;
1.1.4. pieņemt lēmumus Detālplānojuma izstrādes gaitā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
1.1.5. nodrošināt telpas Detālplānojuma publiskās apspriešanas procesā nepieciešamajai materiālu publiskai
izstādīšanai;
1.1.6. piedalīties Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmē(-ēs);
1.1.7. nodrošināt Detālplānojuma izstrādātājam piekļuvi Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmai.
1.2.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas:
1.2.1. organizēt un nodrošināt Detālplānojuma izstrādi atbilstoši normatīvo aktu un darba uzdevuma prasībām, kā
arī nodot izstrādāto Detālplānojumu apstiprināšanai Pašvaldībai;
1.2.2. mēneša laikā no Lēmuma pieņemšanas brīža, informēt pašvaldību par detālplānojuma izstrādātāju,
iesniedzot Pašvaldībā dokumentus, kas apliecina izstrādātāja kvalifikāciju, saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 100.punkta
un 7.nodaļas prasībām;
1.2.3. nodrošināt un finansēt Detālplānojuma izstrādei nepieciešamo materiālu sagatavošanu;
1.2.4. pieprasīt un saņemt no darba uzdevuma minētajām institūcijām nosacījumus detālplānojuma izstrādei un
atzinumus/saskaņojumus par izstrādāto detālplānojuma projektu;
1.2.5. pēc Detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma, nodrošināt Pašvaldību ar visiem nepieciešamajiem
Detālplānojuma materiāliem;
1.2.6. četru mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt Pašvaldībā sagatavoto Detālplānojuma projektu,
ziņojumu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu;
1.2.7. sagatavot un izstādīt materiālus Detālplānojuma publiskās apspriešanas procesam un piedalīties publiskās
apspriešanas sanāksmē (-ēs);
1.2.8. mēneša laikā pēc publiskās apspriešanas sagatavot un iesniegt Pašvaldībai pārskatu par Detālplānojuma
izstrādi, kā arī institūciju atzinumus/saskaņojumus un publiskās apspriešanas materiālus;
1.2.9. sagatavot administratīvo līgumu par Detālplānojuma realizācijas kārtību un iesniegt to izskatīšanai
Pašvaldībai;
1.2.10. rakstveidā nekavējoties informēt Pašvaldību par visiem apstākļiem, kas atklājušies Detālplānojuma izstrādes
procesā un var neparedzēti ietekmēt šī līguma izpildi, kā arī rakstveidā saskaņot ar Pašvaldību jebkuru līguma izpildes
procesā radušos nepieciešamo atkāpi no līguma noteikumiem;
1.2.11. atmaksāt Pašvaldībai izdevumus, kas saistīti ar informācijas publicēšanu šī līguma 2.1.2. apakšpunktā minētajos
informācijas avotos, saskaņā ar Pašvaldībai piestādītajiem rēķiniem par šiem pakalpojumiem 30 darba dienu laikā pēc
Detālplānojuma apstiprināšanas vai izstrādes izbeigšanas.
1.3.
Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības,
kas saistītas ar Līguma izpildi.
1.4.
Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē
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nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt
no nepārvaramas varas, un 5 (piecu) darbdienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.
2. Noslēguma noteikumi
2.1.
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.
2.2.
Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot
rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.
2.3.
Līgums zaudē spēku, ja spēku zaudē pašvaldības lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.
2.4.
Detālplānojuma neapstiprināšanas gadījumā Pašvaldība nesedz Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam
izmaksas, kas radušās izstrādājot Detālplānojumu.
2.5.
Strīdi starp Pašvaldību un Detālplānojuma izstrādes ierosinātāju par Līgumu ir risināmi Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā,
regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.6.
Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar vienādu juridisku
spēku, no kuriem viens eksemplārs - Pašvaldībai, un viens eksemplārs – Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.
3.

Pušu rekvizīti un paraksti

Pašvaldība

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs

Lēmums Nr. 245 Par dalību projekta „Green Railways” (Zaļais dzelzceļš)
īstenošanā
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Videi draudzīga aktīvā tūrisma attīstība veicināšanai, jaunu pārgājienu un velo mašrutu izveidošanai un velo tūristu skaita
palielināšanai lauku teritorijās, saņemts Vidzemes tūrisma asociācijas aicinājums apliecināt Cēsu novada pašvaldības
piekrišanu dalībai projekta ““Green Railways” – Revitalization of Narrow Gauge Railway lines through environmentaly
responsible tourism route” īstenošanā.
Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 850000,00 EUR (astoņi simti piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi), no kura
85% ir paredzēts Eiropas reģionālā attīstības fonda Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas finansējums. Plānotais
partneru skaits 15 no Latvijas un 8 no Igaunijas. Projekta īstenošanas ilgums – 24 mēneši sākot no 2017.gada 1.janvāra.
Plānotās aktivitātes Cēsu novada Vaives pagastā: bijušās dzelceļa līnijas minimālā attīrīšana no apauguma, zemes
virskārtas līdzināšana un uzturēšana 5000,00EUR apmērā un mārketinga aktivitātes (uzņēmēju un vietējo iedzīvotāju
apmācības, mediju vizītes, drukātie materiāli, maršruta marķējums un atpazīstamības veicināšana) 2000,00EUR apmērā.
Kopējais projekta plānotais budžets Cēsu novadā – 7000,00EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15. panta 2., 10. un 13.punktu un saskaņā ar Cēsu
novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 08.09.2016. atzinumu (prot. Nr.9) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 15.09.2016. (prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis,
L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs,
A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atbalstīt Cēsu novada pašvaldības kā partnera dalību Vidzemes Tūrisma asociācijas administrētā projekta “Green
Railways” īstenošanā.
2. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai projekta apstiprināšanas gadījumā 2017.gada budžetā paredzēt
līdzfinansējumu projekta izdevumu segšanai 1050,00EUR apmērā.
3. Tālāko komunikāciju ar Vidzemes Tūrisma asociāciju, projekta aktivitāšu īstenošanu un projekta administrēšanu
uzdod (deleģē) pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 246 Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
Ziņo: J.Markovs, pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmumu Nr.294 “Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas
kārtību”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.09.2016.atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, I.Suija-Markova,
M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atcelt Cēsu novada domes 02.09.2016. lēmumu Nr.240 “Par ziedojumu pieņemšanu pašvaldības aģentūrai
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.
2. Atļaut pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pieņemt ziedojumu no Baltijas Bruņniecības
apvienības (Verband der Baltischen Ritte) (Vācija) 8 000.00 EUR (astoņi tūkstoši euro un 00 centi) Cēsu Vēstures un
Mākslas muzeja izstādes „Vidzemes Bruņniecība un Latvija” kataloga izdošanai.

Lēmums Nr. 247 Par 2017.gada budžeta prioritātēm un budžeta projekta
sagatavošanas pamatnostādnēm
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta pirmo daļu, ievērojot Cēsu novada domes noteikumu
„Cēsu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” (apstiprināts ar Cēsu
novada domes 08.10.2015. lēmumu Nr.236) 21.punktu, pielikuma 2.punktu un 3.1.apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.09.2016. atzinumu (prot.Nr.37) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 15.09.2016. (prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Timermanis,
L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs,
I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, (deputāts A.Bimbirulis nepiedalās balsošanā, jo ir izgājis), nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžeta prioritātes:
1.1. Finansējuma nodrošināšana pašvaldības investīciju projektiem:
1.1.1. projektu apjomu apzināšana un dokumentācijas gatavošana ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu īstenošanai atbilstoši Cēsu novada pašvaldības attīstības programmai.
1.1.2. pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu
instrumentu finansēto investīciju projektu ieviešanai;
1.2. Iedzīvotāju skaita saglabāšana un palielināšana, nodarbinātības un ekonomiskās aktivitātes veicināšana, pilnveidojot
un uzlabojot publisko infrastruktūru dzīves kvalitātes uzlabošanai novadā.
1.3. Dzīvojamā fonda attīstības veicināšana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.
1.4. Izglītības kvalitātes uzturēšana, sakārtojot pedagogu atalgojuma sistēmu novadā.
2. Pamatbudžeta bāzes izdevumu – iestāžu (pasākumu) kontrolskaitļu noteikšanai
2017.gadam apstiprināt:
2.1. Prognozējamo šī gada inflācijas procentu 0% apmērā.
2.2. Koeficientu 1 no šī gada apstiprinātajiem uzturēšanas izdevumiem pēc stāvokļa
uz 1.septembri.

Lēmums Nr. 248 Par Cēsu novada domes 2016.gada 22.septembra saistošo
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noteikumu Nr.17 „Grozījumi Cēsu novada 28.01.2016.saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 15.09.2016. atzinumu (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, I.Suija-Markova, M.Niklass,
G.Grosbergs, U.Lencbergs, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2016.gada 22.septembra saistošos noteikumus Nr.17 “Grozījumi Cēsu novada
28.01.2016.saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.

APSTIPRINĀTI ar Cēsu novada domes sēdes
22.09.2016. lēmumu Nr.248
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Cēsīs

2016.gada
22.septembrī
Nr.17
„Grozījumi Cēsu novada 28.01.2016.saistošajos noteikumos Nr.1 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžetu””
Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.panta pirmo daļu un likumu par “
Pašvaldību budžetiem “
Izdarīt Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2016.gada
budžetu” šādus grozījumus:
Izteikt 1.,2.,3.,4. un 5.,punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam ieņēmumos 22 505 245 euro
apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2016 .gadam izdevumos 23 517 036 euro
apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadam ieņēmumos 567 717 euro un izdevumos 798
005 euro apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.
4. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.4.
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem.”

Pielikums – budžeta grozījumi
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Pielikums – saistības

Lēmums Nr. 249 Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
biedrībai “Latvijas zinātnes centru apvienība”
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, ievērojot 03.12.2015.
starp Cēsu novada pašvaldību un biedrību Latvijas zinātnes centru apvienība noslēgto Deleģēšanas līgumu
Nr.705/2015/2-20.1 (turpmāk – Deleģēšanas līgums), Cēsu novada domes 28.01.2016. saistošos noteikumus Nr.1 „Par Cēsu
novada pašvaldības 2016.gada budžetu” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.09.2016. atzinumu (prot.
Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, I.Lāce, A.Malkavs), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, reģ.Nr.90000031048, nodot biedrībai “Latvijas zinātnes centru apvienība”,
reģ.Nr.40008169402, bezatlīdzības lietošanā kustamo mantu (saskaņā ar pielikumiem), kuru kopējā sākotnējā bilances
vērtība ir 1378.01 EUR un 143 inventāra daudzuma vienības, Deleģēšanas līgumā noteikto pārvaldes uzdevumu izpildei.
2.
Kustamo mantu nodot uz deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes laiku un noteikt, ka biedrībai “Latvijas
zinātnes centru apvienība” ir pienākums atdot kustamo mantu atpakaļ Cēsu novada pašvaldībai, ja tiek izbeigts
Deleģēšanas līgums.
3.
Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļai (materiāli atbildīgā pers. L.Madelāne)
un Finanšu nodaļai.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Pielikumi

Lēmums Nr. 250 Par Cēsu novada domes 2016.gada 22.septembra saistošo
noteikumu Nr.18„Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā
transportā” apstiprināšanu
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu (gādā par iedzīvotāju
izglītību) un 19.punktu (organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm
– par (I.Timermanis, E.Geruļskis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, I.Lāce,
A.Malkavs), pret – nav, atturas – 2 (deputāti A.Melbārdis, L.Krastiņa), (deputāts T.Jaunzemis nepiedalās balsošanā, jo ir
izgājis), nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2016.gada 22.septembra saistošos noteikumus Nr.18 „Par braukšanas maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” saskaņā ar pielikumu.

APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 22.09.2016.
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sēdes lēmumu Nr.250
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2016.gada
22.septembrī
Nr.18
Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
1.
Šie saistošie noteikumi, turpmāk – noteikumi, nosaka kārtību, kādā piešķir braukšanas maksas
atvieglojumus sabiedriskajā transportā maršrutā “Cēsis – Rāmuļi”, turpmāk-maršruts.
2.
Noteikumos minētie braukšanas maksas atvieglojumi ir spēkā, ja pasažierim ir derīga elektroniskā
abonementa biļete lietošanai maršrutā, kas apliecina personai piešķirtās tiesības maršrutā saņemt braukšanas maksas
atvieglojumus.
3.
Cēsu novada pašvaldība, turpmāk- pašvaldība, iesniedz sabiedriskā transporta pakalpojuma
sniedzējam apkopoto informāciju no pašvaldības vai valsts dibinātām un Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošajām
izglītības iestādēm par tām personām, kurām, saskaņā ar šiem noteikumiem, nepieciešami maršruta braukšanas maksas
atvieglojumi, t.sk., noteikts atvieglojumu saņemšanas termiņš un braukšanas maršrutā noteikts iekāpšanas/izkāpšanas
pieturu vietu nosaukums. Sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs izgatavo elektronisko abonementa biļeti, bet
izsniegšanu nodrošina tā izglītības iestāde, kura pieprasījusi personai braukšanas maksas atvieglojumu. Iestājoties
braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas termiņam maršrutā vai, ja persona pirms termiņa zaudē tiesības uz
braukšanas maksas atvieglojumiem maršrutā, elektroniskā abonementa biļete tiek nogādāta sabiedriskā transporta
pakalpojuma sniedzējam.
4.
Šajos saistošajos noteikumos noteiktajā maršrutā braukšanas maksas atvieglojumus saņem:
4.1. izglītojamie, kuri mācās Līvu vai Rāmuļu pamatskolā- 100% apmērā no biļetes cenas braucieniem darba dienās
visu mācību gadu;
4.2. izglītojamie, kuru faktiskā dzīves vieta ir Vaives pagasta Cēsu novadā administratīvā teritorija un kuri mācās
Cēsu novada administratīvā teritorija esošajā izglītības iestādē - 100% apmērā no biļetes cenas braucieniem darba dienās
visu mācību gadu;
4.3. izglītojamie, kuri mācās Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošas valsts vai pašvaldības izglītības
iestādes 1.-9.klasē - 100% apmērā no biļetes cenas braucieniem darba dienās visu mācību gadu;
4.4. viens pieaugušais, kurš pavada izglītojamo uz Līvu vai Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas grupu vai 1.-2.klasi 90% apmērā no biļetes cenas braucieniem darba dienās visu mācību gadu;
4.5. viens pieaugušais, kurš pavada izglītojamo uz Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošu valsts vai
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi vai 1.-2.klasi, ja izglītojamā faktiskā dzīves vieta ir Vaives pagasta Cēsu novadā
administratīvā teritorija - 90% apmērā no biļetes cenas braucieniem darba dienās visu mācību gadu;
4.6. viens pieaugušais, kurš pavada izglītojamo uz Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošu valsts vai
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi vai 1.-2.klasi, ja izglītojamā faktiskā dzīves vieta ir Cēsu pilsētas Cēsu novadā
administratīvā teritorija - 50% apmērā no biļetes cenas braucieniem darba dienās visu mācību gadu;
4.7. personāls, kurš veic pedagoģisko darbu Līvu vai Rāmuļu pamatskolā, tādējādi nodrošinot iestādes darbības
nepārtrauktību un brauciena laikā uzrauga izglītojamo drošību - 50% apmērā no biļetes cenas braucieniem darba dienās
10 mēnešus gadā;
4.8. personāls, kurš veic saimniecisko darbu Līvu vai Rāmuļu pamatskolā, tādējādi nodrošinot iestādes darbības
nepārtrauktību un brauciena laikā uzrauga izglītojamo drošību - 50% apmērā no biļetes cenas braucieniem darba dienās
11 mēnešus gadā;
4.9. personāls, kurš veic darbu gan Līvu, gan Rāmuļu pamatskolā, tādējādi nodrošinot abu izglītības iestāžu
darbības nepārtrauktību un brauciena laikā uzraugot izglītojamo drošību - 100% apmērā no biļetes cenas braucieniem
starp Līvu un Rāmuļu pamatskolu darba dienās 10-11 mēnešus gadā.
5.
Persona zaudē tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus maršrutā, ja neturpina mācības
Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošā valsts vai pašvaldības izglītības iestādē vai neturpina darba tiesiskās
attiecības Līvu un Rāmuļu pamatskolā.
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6.
Sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs nodrošina precīzu uzskati par braukšanas maksas
atvieglojumu saņēmējiem maršrutā un iesniedz pašvaldībai ikmēneša atskaiti par iepriekšējā mēnesī faktiski
izmantotajiem braukšanas maksas atvieglojumiem maršrutā, kas ir par pamatu norēķinam.

Pielikums
Cēsu novada domes 2016.gada 22.septembra saistošo noteikumu Nr.18
„ Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Īss saistošo noteikumu projekta
satura izklāsts
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Saistošie noteikumi "Par braukšanas maksas atvieglojumiem
sabiedriskajā transportā " (turpmāk – saistošie noteikumi)
nosaka kārtību, kādā pašvaldības vai valsts dibināto un Cēsu
novada administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu
izglītojamie (un viņus pavadošās personas), lai iegūtu izglītību
Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošā pirmsskolas,
pamata vai vispārējās, profesionālajā vai profesionālās ievirzes
izglītības iestādē, var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus
sabiedriskā transporta maršrutā “Cēsis – Rāmuļi”. Saistošie
noteikumi nosaka arī kārtību, kādā braukšanas maksas
atvieglojumus saņem Līvu un Rāmuļu pamatskolu personāls,
tādējādi nodrošinot iestāžu darbības nepārtrauktību un uzraugot
citu izglītojamo drošību brauciena laikā.

2. Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības pamatojums

3. Informācija par plānoto saistošo
noteikumu projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
saistošo noteikumu projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Līdz 01.09.2016. maršrutā Cēsis - Rīdzenes ciems – Rāmuļi Cēsis kursēja pašvaldības autobuss skolēnu pārvadājumiem.
No 01.09.2016. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs AS
“CATA”, veicis izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā “Cēsis Rāmuļi”, uzlabojot skolēnu pārvietošanās iespējas, lai nokļūtu
uz un no izglītības iestādes.
Ņemot vērā, ka divu paralēlu autobusu kustība vienā laikā un
vienā maršrutā nav lietderīga, izvērtējot arī to, ka AS “CATA”,
izmantojot tās cilvēku un tehniskos resursus, spēj ātrāk reaģēt
ārkārtas situācijās, lai nodrošinātu transporta pakalpojuma
sniegšanas nepārtrauktību, Cēsu novada pašvaldība no
01.09.2016. skolēnu autobusa pakalpojumu vairs nepiedāvā.
Braukšanas maksas atvieglojumus varētu izmantot ~150
izglītojamie, ~30 pieaugušie, kuri pavada izglītojamos, ~30
izglītības iestādes darbinieki, kuri dosies uz darbu Līvu un
Rāmuļu pamatskolā.
Braukšanas maksas atvieglojumi tiks piešķirti nevis uz visu
maršrutu, bet katrai personai atsevišķi, ņemot vērā viņu dzīves
vietu un izglītības iestādi.
Norēķini tiks veikti nevis par piešķirtajiem braukšanas maksas
atvieglojumiem, bet par faktiski izmantotajiem braucieniem,
ievērojot piešķirtos braukšanas maksas atvieglojuma
nosacījumus.
Ņemot vērā, ka valstī kā obligāta noteikta pamata izglītības
iegūšana, tad atvieglojumi attiecas uz izglītojamajiem līdz
9.klasei.
Ievērojot atšķirīgos attālumus starp dzīves vietu un izglītības
iestādi pilsētas un pagasta teritorijā, pašvaldība, pieņemot šos
noteikumus: 1)turpinās nodrošināt izglītības pakalpojumu
pieejamību izglītojamajiem no Vaives pagasta Cēsu novada,
2)veicinās vecākus izvēlēties un atbalstīs vecāku izvēli
izglītojamiem iegūt izglītību Līvu un Rāmuļu pamatskolā, t.sk.,
pirmsskolas grupās; 3)atbalstīs pirmsskolas izglītības iestāžu un
1.-2.klašu izglītojamo drošu nokļūšanu uz un no izglītības
iestādes, 4)sniegs atbalstu ārpus Cēsu pilsētas esošām divām
izglītības iestādēm (Līvu un Rāmuļu pamatskolas) personāla
piesaistīšanai un noturēšanai, tādējādi nodrošinot iestāžu
darbības un izglītības pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību.
Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžetā skolēnu
pārvadājumiem tika plānoti 32 415 EUR gadā. Ņemot vērā, ka
no 01.09.2016. plānota valsts dotācija skolēnu pārvadājumiem,
ietekmes uz budžetu nav.
Nav

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un
administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Nav

Lēmums Nr. 251 Grozījumi Cēsu novada domes 11.08.2016. lēmumā Nr.216 “Par
Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pievienošanu Cēsu
internātpamatskolai - rehabilitācijas centram”
Ziņo: I.Ruhmane, juriste-personāla speciāliste
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Ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas 18.08.2016. vēstuli (saņemta 19.09.2016. reģ. ar Nr. 1-33/3379) ar aicinājumu
veikt precizējumus un sniegt papildu informāciju, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis,
L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs,
U.Lencbergs, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Veikt šādus grozījumus Cēsu novada domes 11.08.2016. lēmumā Nr. 216 “Par Cēsu pirmsskolas izglītības iestādi
“Pīlādzītis” pievienošanu Cēsu internātpamatskolai- rehabilitācijas centram”:
1.
izteikt 1.punktu šādā redakcijā :
“1. Likvidēt Cēsu pirmsskolas izglītības iestādi “Pīlādzītis”, pievienojot to Cēsu internātpamatskolai- rehabilitācijas centrs,
kā rezultātā Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” beidz pastāvēt.”
2.
izteikt 2.punktu šādā redakcijā :
“2. Noteikt, ka Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” likvidācija, pievienojot to Cēsu internātpamatskolairehabilitācijas centram, pabeidzama līdz 31.12.2016.”
3.
izteikt 4.punktu šādā redakcijā :
“4. Noteikt, ka izdevumi, kas radīsies saistībā ar iestādes likvidāciju, pievienojot to citai iestādei, tiks segti no pašvaldības
budžeta finanšu līdzekļiem.”
4. izteikt 6.punktu šādā redakcijā :
“6. Uzdot Cēsu internātpamatskola- rehabilitācijas centra direktoram Z.Ozolam un Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes
“Pīlādzītis” direktorei A.Pāžei :
6.1. informēt izglītības iestādes darbiniekus, darbinieku pārstāvjus, izglītojamos un izglītojamo vecākus par Cēsu
pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” likvidāciju, pievienojot to Cēsu internātpamatskolai- rehabilitācijas centram;
6.2. sagatavot un iesniegt apstiprināšanai ar iestādes likvidāciju, pievienojot to citai iestādei, saistītos lēmumus.”
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