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Lēmums Nr. 167 Par nekustamā īpašuma – Nākotnes iela 4-13, Rīdzene, Vaives
pagasts, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 20.03.2019. lēmumu Nr. 91 „Par Cēsu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma Nākotnes iela 4-13, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 5.p), atsavināšanai, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nodeva
nekustamo īpašumu Nākotnes iela 4-13, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0097, turpmāk –
Nekustamais īpašums, reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Vaives pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 1000 0014 0554-13 uz Vaives pagasta pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000057988, lēmuma
datums: 04.08.2004. Nekustamais īpašums sastāv no četristabu dzīvokļa Nr.13 ar kopējo platību 84 m2 un 8400/124170
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma, pārejas noteikumu 13.punktu, Cēsu novada
pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048 ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas tiesību un saistību pārņēmēja.
Uz Nekustamā īpašuma izsoli noteikumos noteiktajā termiņā reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents –
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „S Air”, reģistrācijas Nr.44103107146 , juridiskā adrese: Saules iela 21B-9, Cēsis, Cēsu
nov., LV-4101, un kas Nekustamo īpašumu nosolīja par pēdējo augstāko cenu 5 100.00 EUR (pieci tūkstoši viens simts
euro un 00 centi). Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 02.05.2019. (protokols Nr. 13) apstiprināja izsoles
rezultātus.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „S Air” savu piedāvāto augstāko cenu par Nekustamo īpašumu, ko veido starpība starp
nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu (10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 500.00 EUR (pieci simti euro un
00 centi)), ir samaksājusi ieskaitot, EUR 4600.00 (četri tūkstoši seši simti euro un 00 centi) Cēsu novada pašvaldības
kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101, banka: AS SEB
banka, bankas kods: UNLALV2X, konts: LV67 UNLA 0004 0001 42344.
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 un 36. panta pirmo daļu,
Cēsu novada domes 20.03.2019. lēmumu Nr.91 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes iela 4-13,
Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 4,
5.p), apstiprināto izsoles noteikumu 7.1.punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 02.05.2019.
priekšlikumu (protokols Nr. 13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Nākotnes iela 4-13, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900
0097, kas sastāv no četristabu dzīvokļa Nr.13 ar kopējo platību 84 m2 un 8400/124170 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas un zemes, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, 02.05.2019. izsoles rezultātus, saskaņā ar
kuriem Nekustamo īpašumu nosolīja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „S Air”, reģistrācijas Nr.44103107146 ,
juridiskā adrese: Saules iela 21B-9, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, par pēdējo augstāko cenu 5 100.00 EUR (pieci
tūkstoši viens simts euro un 00 centi).
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.

Lēmums Nr. 168 Par nekustamā īpašuma - Vaives iela 31A, Cēsīs, Cēsu novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
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Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 20.03.2019. lēmumu Nr. 88 „Par Cēsu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma Vaives iela 31A, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”
(protokols Nr.4, 2.p), atsavināšanai, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nodeva nekustamo īpašumu Vaives iela 31A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0036, turpmāk – Nekustamais īpašums, reģistrēts Cēsu
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0053 6890 uz Cēsu novada
pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 12.09.2014. Nekustamais īpašums sastāv no
neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0027, platība 1565 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums.
Uz Nekustamā īpašuma izsoli noteikumos noteiktajā termiņā reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents –
XX, un kas Nekustamo īpašumu nosolīja par pēdējo augstāko cenu 8300.00 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti euro un 00
centi). Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 02.05.2019. (protokols Nr.12) apstiprināja izsoles rezultātus.
XX savu piedāvāto augstāko cenu par Nekustamo īpašumu, ko veido starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma
naudu (10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 820.00 EUR (astoņi simti divdesmit euro un 00 centi)) ir
samaksājis ieskaitot 7480.00 (septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit euro un 00 centi) Cēsu novada pašvaldības kontā:
Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101, banka: AS SEB banka,
bankas kods: UNLALV2X, konts: LV67 UNLA 0004 0001 42344.
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 un 36. panta pirmo daļu,
Cēsu novada 20.03.2019. lēmumu Nr. 88 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela 31A, Cēsis, Cēsu
novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 2.p), apstiprināto izsoles
noteikumu 7.1.punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 02.05.2019. priekšlikumu (protokols Nr.
12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Vaives iela 31A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0036, kas sastāv no
neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0027, platība 1565 m2, turpmāk tekstā – Nekustamais
īpašums, 02.05.2019. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem Nekustamo īpašumu nosolīja – XX, par pēdējo augstāko
cenu 8300.00 EUR ( astoņi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.

Lēmums Nr. 169 Par Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra nosaukuma
maiņu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar 2017. gada 22.novembra likuma ‘’Grozījumi Izglītības likumā’’ 1. pantu un Izglītības likuma pārejas noteikumu
60. punktu ar 2019. gada 1.augustu no Izglītības likuma izslēgts termins ‘’internātpamatskola’’ un atbilstoši Vispārējās
izglītības likuma 51.panta otrajai un ceturtajai daļai speciālās internātskolas tiek izslēgtas no izglītības iestāžu tipoloģijas,
speciālajā izglītībā kā izglītības iestāžu tipam paliekot speciālās izglītības iestādei, kurai var tikt piešķirta specialās
izglītības attīstības centra statuss.
Ievērojot Izglītības uz zinātnes ministrijas vēstuli Nr. 4-7e/19/189 un Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra 2019.
gada 23.aprīļa iesniegumu Nr. 1-17/103 (reģ. Cēsu novada pašvaldībā 2019. gada 23.aprīlī ar Nr. 6-2-6-/13/1994, ar kuru
izteikts priekšlikums mainīt Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra nosaukumu uz nosaukumu Cēsu Bērzaines
pamatskola – attīstības centrs, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Izglītības
likuma 26.pantu un pārejas noteikumu 60.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
09.05.2019. atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 2017.gada 03.augusta sēdes lēmumu Nr.190 “Par Cēsu
internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nosaukuma maiņu”.
2. Mainīt Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra nosaukumu uz nosaukumu Cēsu Bērzaines pamatskola –
attīstības centrs.
3. Apstiprināt Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centra nolikumu saskaņā ar pielikumu.
4. Lēmuma 1. – 3.punkts stājas spēkā 2019.gada 1.augustā.
5. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centra direktoram.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Nolikums

Lēmums Nr. 170 Par Cēsu novada dalību konkursā “Eiropas kultūras
galvaspilsēta 2027”
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 5. punktu pašvaldības autonomās
funkcijas ir rūpēties par iedzīvotāju izglītību, kā arī rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. Šo funkciju īstenošanai, Cēsu novada pašvaldība pēdējos gadus ir veikusi
būtiskus ieguldījumus kultūras infrastruktūrā un nodrošinājusi Cēsu novada kā Latvijas nozīmīga kultūras centra
popularizēšanu, tādējādi piesaistot jaunus pasākumus, iniciatīvas un finansējumu, kam ir būtiska nozīme Cēsu novada
tautsaimniecības attīstībā.
Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums (ES) 2017/1545, kas pieņemts 2017.gada 13.septembrī, lai
aizsargātu un veicinātu kultūru bagātību un daudzveidību Eiropā un izgaismotu to kopīgās iezīmes, kā arī vairotu
iedzīvotāju piederības izjūtu kopējai kultūras telpai, tādējādi sekmējot savstarpēju izpratni un starpkultūru dialogu un
izvirzot priekšplānā kopīgo kultūras mantojumu. Eiropas Parlamenta un Padome ir apstiprinājusi Eiropas Kultūras
galvaspilsētu kalendāru, paredzot Latvijai Eiropas kultūras galvaspilsētas īstenošanu 2027.gadā.
Ņemot vērā Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030 identificēto priekšnoteikumu
ilgtspējīgai attīstībai “Kultūrvēsturiskais mantojums” izvirzīto stratēģisko mērķi “Saglabāta un attīstīta unikāla kultūrvide,
pilsētvide un dabas vide”, noteiktās ilgtermiņa prioritātes “Konkurētspējīga pilsētas identitāte, kas balstīta radošajās un
kultūras industrijās, kā arī veselības tūrismā” un “Augstas pievienotās vērtības ekonomika, balstīta uz vietējo dabas
resursu un intelektuālā potenciāla izmantošanu”, prognozētām novada ekonomiskajām specializācijām radošajās un
kultūras industrijās, digitālās un IKT industrijās, kultūrā, izziņas un aktīvajā tūrismā, pakalpojumos, saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
09.05.2019. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt Cēsu novada dalību konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”.
2. Noteikt šādus galvenos mērķus Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programmas īstenošanai:
2.1.Veicināt Cēsu kultūras telpas attīstību un stiprināt reģionālo un starptautisko sadarbību kultūrā un citās
starpdisciplinārās nozarēs;
2.2.Piesaistīt starptautiskas un nacionālas nozīmes kultūras notikumus Cēsīs;
2.3. Veicināt kultūras un radošu industriju ekonomisko attīstību, paaugstināt starptautisko konkurētspēju;
2.4. Palielināt kultūras tūristu skaitu un attīstīt jaunus kultūras tūrisma piedāvājumus Cēsīs;
2.5. Stiprināt kultūras nozares kapacitāti, īstenojot Eiropas sadarbības projektus;
2.6. Popularizēt Cēsis starptautiski un nodrošināt plašas publicitātes veidošanu starptautiskā mērogā;
2.7. Veikt uzlabojumus kultūras un tūrisma infrastruktūrā.
3. Noteikt, ka Cēsu novada pieteikuma sagatavošanas darba grupa, t.sk. mākslinieciskā padome, konkursā
“Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” tiek izveidota ar Domes priekšsēdētāja atsevišķu rīkojumu ne vēlāk kā līdz
2020.gada 1.janvārim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājam.
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Lēmums Nr. 171 Par projekta pieteikuma „Sabiedrības izpratne par enerģijas
taupīšanu tradicionālajās lauku ēkās” iesniegšanu
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Cēsu novada pašvaldība gatavo projekta pieteikumu “Sabiedrības izpratne par enerģijas taupīšanu tradicionālajās lauku
ēkās” Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam piektā projektu konkursa tematiskajā
grupā “Vides saglabāšana un aizsardzība un resursu efektīvas izmantošanas veicināšana”, kura mērķis ir uzlabot vides
aizsardzību resursu efektivitāti atkritumu pārstrādē, ūdens sektorā un attiecībā uz augsni vai gaisa piesārņojuma
mazināšanu.
Balstoties uz Cēsu novada Integrētās attīstības programmas 2013. un 2019. gada Rīcības plāna un Investīciju plāna
uzdevumu (U) 3.1.2. “Energoresursu izmantošanas efektivitātes kāpināšana”, U 3.2.4. “Revitalizēt Cēsu vecpilsētu,
saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu”, U 4.1.3. “Veikt tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu
un infrastruktūras pielāgošanu, veicināt atpazīstamību un iesaisti ikdienas dzīvē”; Cēsu novada Ilgtspējīgas enerģijas
rīcības plānu 2016.-2020. gadam, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.05.2019. atzinumu (prot.Nr.7),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atbalstīt Cēsu novada pašvaldības dalību projektā “Sabiedrības izpratne par enerģijas taupīšanu tradicionālajās
lauku ēkās” ar kopējām projekta attiecināmām izmaksām nepārsniedzot 115 000 EUR (simts piecpadsmit tūkstoši euro
un nulle centi), no kurām 100 000 (simts tūkstoši) ir Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
līdzfinansējums; 15 000 (piecpadsmit tūkstoši) Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums.
2. Attīstības un būvniecības pārvaldei sagatavot un iesniegt Finanšu pārvaldē projekta ieviešanas
(ieņēmumu) un izdevumu tāmi 2020., 2021. un 2022. gadam.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 172 Par parakstu apliecināšanu tautas nobalsošanā, likumu
ierosināšanā un Eiropas pilsoņu iniciatīvās
Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja
Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu un likuma “Par tautas
nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22.panta otro un trešo daļu, Bāriņtiesu likuma 79.panta
pirmās daļas 7. apakšpunktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.05.2019. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 12.03.2015. lēmumu Nr.73 (prot. Nr.3, 10.punkts) “Par parakstu
apliecināšanu tautas nobalsošanā, likumu ierosināšanā un Eiropas pilsoņu iniciatīvās”.
2. Pilnvarot veikt paraksta apliecināšanas darbības tautas nobalsošanā, likumu ierosināšanā un Eiropas pilsoņu
iniciatīvās Cēsu novada pašvaldības speciālistiem:
2.1. Cēsu novada pašvaldībā:
2.1.1. Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centra vadītājam;
2.1.2. Klientu apkalpošanas speciālistam;
2.2. Cēsu novada bāriņtiesā ( Cēsu pilsētā un Vaives pagasta pārvaldē):
2.2.1 Bāriņtiesas priekšsēdētājam;
2.2.2. Bāriņtiesas loceklim;
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2.3.Vaives pagasta pārvaldē – Vaives pagasta pārvaldes vadītājam.
2.
Noteikt maksu par parakstu apliecināšanu tautas nobalsošanā, likumu ierosināšanā un Eiropas
pilsoņu iniciatīvās – par viena paraksta apliecināšanu 1,17 euro (viens eiro 17 centi) + PVN 21% 0,25 euro, kas pavisam
kopā ir 1,42 euro (viens eiro 42 centi).

Lēmums Nr. 173 Par grozījumiem 2019. gada 5. marta Deleģēšanas līgumā
Nr.252/2019/3-3-17/11 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais
centrs”
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja;
Lai īstenotu Cēsu novada Sporta attīstības stratēģijā noteikto Sporta attīstības redzējumu Cēsu novadā, kā
arī veicinātu veselīgu dzīves veidu un sportu, nodrošinātu efektīvu sporta bāzu un to aprīkojama pieejamību iedzīvotājiem
un nodrošinātu kvalitatīva izglītības un treniņu procesu sportā, sacensību, sporta un aktīva dzīvesveida veicinošu
pasākumu norisi Cēsu novadā, pamatojoties uz Cēsu novada domes 2019. gada 28. februāra lēmumu Nr.82 “Par
Deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Cēsu olimpiskais centrs” (protokols Nr.3, 24. punkts), Cēsu novada pašvaldība
2019. gada 5. marta noslēdza deleģēšanas līgumu ar SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, kurā viens no deleģētajiem
pārvaldes uzdevumiem ir nodrošināt sporta bāzes darbību un pieejamību izglītības procesa īstenošanai un sporta
pasākumu organizēšanai Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm, sporta
biedrībām, valsts un pašvaldības dibināto iestāžu treniņu procesam un sporta pasākumu organizēšanai, kā arī Cēsu
novada iedzīvotāju individuālajam apmeklējumam veselīga dzīvesveida veicināšanai slēpošanas un biatlona centrā
“Cēsis”, Cēsu Pilsētas stadionā Valmieras ielā 6, Cēsu Valsts ģimnāzijas teritorijā esošajā Cēsu Valsts ģimnāzijas stadionā
Leona Paegles ielā 1, Cēsīs.
Lai nodrošinātu Cēsu novada domes 13.09.2018. lēmuma Nr. 303 “Par Cēsu novada pašvaldībai
piederošo sporta bāzu efektīvas apsaimniekošanas sistēmas izveidi” izpildi, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 40. panta pirmo un otro daļu, 41. panta pirmo daļu, 43. pantu, 43.1 panta pirmo daļu 45. un 46. pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 7. panta otro daļu, 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu,
Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 2., 5. un 6. punktu, 7. panta otro daļu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 09.05.2019. atzinumu (protokols Nr.7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
16.05.2019. (protokols Nr.7) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2019. gada 5. marta Deleģēšanas līgumā Nr.252/2019/3-3-17/11, kas noslēgts ar sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs”, saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2019.gada 2.maija domes lēmumu Nr.164 (prot. Nr.6 24.p.) “Par grozījumiem Cēsu
novada domes 2019.gada 28.februāra lēmumā Nr. 82 „Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Cēsu Olimpiskais centrs””.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājai.

Pielikums lēmumam Nr. 173 – vienošanās
Pielikums lēmumam - excel

Lēmums Nr. 174 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83
“Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu
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pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu
Olimpiskais centrs”’’
Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja
Lai īstenotu uzsākto Cēsu novada Sporta attīstības stratēģijā noteikto Sporta attīstības mērķi Cēsu novadā,
nodrošināt Cēsu novada pašvaldības sporta bāzu optimālu noslodzi un pieejamību gan iekšējiem, gan ārējiem klientiem,
lai atslogotu Cēsu novada izglītības iestādes no veicamajiem uzdevumiem ārpus iestāžu nolikumos noteiktajiem darbības
pamatvirzieniem, lai nodrošinātu jaunu ar sportu un veselības veicināšanu saistītu pakalpojumu attīstību un sniegšanu
iedzīvotājiem un lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā, 15. panta pirmās daļas 4. un
6. punktā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas pilnvērtīgu realizāciju un īstenotu Cēsu novada plānošanas
dokumentos noteiktos mērķus un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.05.2019. atzinumu (protokols Nr.7), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama
īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”
šādus grozījumus:
1.1.Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Nodot pārvaldīšanā un bezatlīdzības lietošanā SIA „Cēsu Olimpiskais centrs”, reģistrācijas Nr. 44103026682, juridiskā
adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,
ar 22.03.2019. Pašvaldībai piederošu nekustamu un kustamu īpašumu par sākotnējo bilances vērtību
4 333268,40 EUR (četri miljoni trīs simti trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi euro un 40 centi) saskaņā ar
Pielikumiem (Nr.1; Nr.2; Nr.3) un
ar 15.07.2019. Pašvaldībai piederošu nekustamu un kustamu īpašumu par sākotnējo bilances vērtību
4 568 574.60 EUR (četri miljoni pieci simti sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri euro un 60 centi)
saskaņā ar Pielikumu (Nr.4;) turpmāk – Īpašums, un mazvērtīgo inventāru, kas tiks iesniegts atsevišķi pēc stāvokļa uz
01.07.2019., ar mērķi – pārvaldes uzdevuma, kas izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktā un
6.punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām un noslēgtā deleģēšanas līguma, pilnvērtīgai izpildei un
racionālai pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas veikšanai.’’
1.2.Izteikt Lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
“2.SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” ir pienākums atgriezt Īpašumu atpakaļ Cēsu novada pašvaldībai tādā pašā tehniskā
un vizuālā stāvoklī, kādā tas tika nodots SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”, pieļaujot Īpašuma dabisko ekspluatācijas
nolietojumu, ja deleģēšanas līgums tiek izbeigts pirms termiņa vai izbeidzas tā darbības termiņš.”
1.3. Izteikt lēmuma 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Cēsu pilsētas Sporta skolai, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4471902100, juridiskā adrese – Raunas iela 4, Cēsis,
Cēsu nov., LV-4101, nodot pārvaldībā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”, reģistrācijas Nr.
44103026682, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101:
- Cēsu pilsētas stadionu sastāvošu no Nekustamā īpašuma Valmieras iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 005
1202, platība 27894 m2, tai skaitā (skrejceļš, vieglatlētikas laukumi un futbola laukums) būves kadastra apzīmējums 4201
005 1202 009 un (pludmales volejbola laukums) būves kadastra apzīmējums 4201 005 1202 011 un Nekustamā īpašuma
Uzvaras bulvāris 15, Cēsis Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1206, platība 12 244 m2, tai skaitā (laukumi tenisam,
volejbolam un basketbolam) būves kadastra apzīmējums 4201 005 1206 002;
- ar 15.07.2019. nodot nekustamo īpašumu Piebalgas iela 18, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 009 0129,
sastāvošu no: zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 009 0129, platība 13 000 m2; ēkas (sporta ēka), platība 4250,2
m2, kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001;
- ar 15.07.2019. nodot nekustamo īpašumu Pūces iela 2A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 008 0432,
sastāvošu no: zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 008 0432, platība 1676 m2; ēkas (sporta zāle), platība 1286,6 m2
kadastra apzīmējums 4201 008 0432 001.”
1.4.Izteikt lēmuma 4. punktu šādā redakcijā:
“4. Cēsu Valsts ģimnāzijai, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4419902648, juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu
nov., LV-4101, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, nodot Cēsu novada pašvaldībai, nodokļu
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maksātāja reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese - Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, kas tālāk nodod
pārvaldībā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”, reģistrācijas Nr. 44103026682, juridiskā
adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, Cēsu Valsts ģimnāzijas stadionu- daļu no Nekustamā īpašuma Leona
Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 009 0101, tai skaitā uz zemes gabala daļas esošās inženierbūves
saskaņā ar pielikumu Nr.5”.
2.
Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot grozījumus
2019.gada 4.marta pārvaldīšanas līgumā Nr.248/2019/3-3-6 un 2019.gada 21.marta Vienošanā par Cēsu novada
pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “CĒSU
OLIMPISKAIS CENTRS”.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
pielikums nr.4
pielikums nr.5

Lēmums Nr. 175 Par darbinieku pāreju no Cēsu pilsētas Sporta skolas uz
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs”
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Ņemot vērā Cēsu novada domes (turpmāk – dome) 2018.gada 13.septembra lēmumu “Par Cēsu
novada pašvaldībai piederošo sporta bāzu efektīvas apsaimniekošanas sistēmas izveidi” Nr.303 (prot. Nr.13, 21.p.), ar kuru
nolemts apstiprināt Cēsu novada pašvaldības darba grupas “Cēsu novada pašvaldībai piederošo sporta bāzu efektīvas
apsaimniekošanas sistēmas izveidei” (05.07.2018. rīkojums Nr. 1-19/85) izstrādāto Cēsu novada pašvaldības sporta bāzu
apsaimniekošanas modeli, kas cita starp paredz, izveidot Cēsu novada pašvaldībai piederošo sporta bāzu
apsaimniekošanas modeli, paredzot sporta bāžu apsaimniekošanas funkcijas pārcelšanu no Cēsu pilsētas Sporta skolas
uz SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”.
Cēsu pilsētas Sporta skola (turpmāk – sporta skola) ir Cēsu novada pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestāde, kura savā darbībā īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu sporta izglītības
programmas. Cēsu pilsētas Sporta skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša, sporta un audzinoša darbība. Cēsu Valsts
ģimnāzija ir Cēsu novada pašvaldības dibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde, kuras darbības pamatvirziens ir
mācību un audzināšanas darbība.
2019.gada 5.martā Cēsu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu
Olimpiskais centrs" (turpmāk – pilnvarotā persona) noslēdza Deleģēšanas līgumu Nr.252/2019/3-3-17/1 (turpmāk –
deleģēšanas līgums), ar kuru puses vienojās deleģēt pilnvarotajai personai pašvaldības autonomās funkcijas – veicināt
veselīgu dzīves veidu un sportu – izrietošus pārvaldes uzdevumus, proti, nodrošināt sporta bāzes darbību un pieejamību
izglītības procesa īstenošanai un sporta pasākumu organizēšanai Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
esošajām izglītības iestādēm, sporta biedrībām, valsts un pašvaldības dibināto iestāžu treniņu procesam un sporta
pasākumu organizēšanai, kā arī Cēsu novada iedzīvotāju individuālajam apmeklējumam veselīga dzīvesveida
veicināšanai, slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis”, Cēsu Pilsētas stadionā Valmieras ielā 6, un Cēsu Valsts ģimnāzijas
teritorijā esošajā Cēsu Valsts ģimnāzijas stadionā Leona Paegles ielā 1, Cēsīs.
Ņemot vērā, ka pašvaldība ir sagatavojusi grozījumus deleģēšanas līgumā, ar kuriem paredzēts papildināt sporta bāžu
sarakstu ar Cēsu Sporta kompleksu Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Sporta namu “Cēsis”, Pūces ielā 2a, Cēsīs un Sporta zāli, Lapsu
ielā 17,Cēsīs (turpmāk visas kopā – sporta bāzes).
Ņemot vērā, ka sporta skola sporta kompleksu, sporta namu, sporta zāļu darbības nodrošināšanai nodarbina sporta
kompleksa vadītāju, dežurantus, sporta zāles pārziņus, tehniskos strādniekus, kurus sporta skola plāno ar 2019.gada
15.jūliju nodot pilnvarotajai personai.
Saskaņā ar Darba likuma 118.panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu uzņēmuma nodevēja tiesības un pienākumi, kas
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izriet no uzņēmuma pārejas brīdī spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām, pāriet uzņēmuma ieguvējam. Uzņēmuma
nodevējs šā likuma izpratnē ir ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kura uzņēmuma pārejas rezultātā zaudē darba devēja
statusu. Uzņēmuma ieguvējs šā likuma izpratnē ir ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kura uzņēmuma pārejas rezultātā
iegūst darba devēja statusu. Uzņēmuma nodevējam ir pienākums informēt uzņēmuma ieguvēju par visām tiesībām un
pienākumiem, kas pāries uzņēmuma ieguvējam, ciktāl uzņēmuma pārejas brīdī uzņēmuma nodevējam šīs tiesības un
pienākumi ir zināmi vai tiem vajadzēja būt zināmiem. Šā pienākuma neievērošana neietekmē tiesību un pienākumu pāreju,
kā arī darbinieka prasījumus pret uzņēmuma ieguvēju saistībā ar šīm tiesībām un pienākumiem. Pēc uzņēmuma pārejas
uzņēmuma ieguvējs turpina ievērot iepriekš noslēgtā un uzņēmuma pārejas brīdī spēkā esošā darba koplīguma
noteikumus līdz šā darba koplīguma izbeigšanās brīdim vai jauna darba koplīguma spēkā stāšanās brīdim, vai arī cita
darba koplīguma noteikumu attiecināšanas brīdim. Viena gada laikā pēc uzņēmuma pārejas darba koplīguma noteikumi
nav grozāmi par sliktu darbiniekiem.
Atbilstoši Darba likuma 120.panta pirmajai, otrajai un trešajai daļai gan uzņēmuma nodevējam, gan uzņēmuma ieguvējam
ir pienākums informēt savu darbinieku pārstāvjus, bet, ja tādu nav, — savus darbiniekus par uzņēmuma pārejas datumu
vai paredzamo pārejas datumu, uzņēmuma pārejas iemesliem, uzņēmuma pārejas tiesiskajām, saimnieciskajām un
sociālajām sekām, kā arī pasākumiem, kas tiks veikti attiecībā uz darbiniekiem. Uzņēmuma nodevējs šā panta pirmajā daļā
noteikto pienākumu veic ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms uzņēmuma pārejas, bet uzņēmuma ieguvējs — ne vēlāk kā vienu
mēnesi pirms tam, kad uzņēmuma pāreja sāk tieši ietekmēt viņa darbinieku darba apstākļus un nodarbinātības
noteikumus. Uzņēmuma nodevējam vai uzņēmuma ieguvējam, kurš sakarā ar uzņēmuma pāreju paredzējis veikt
organizatoriskus, tehnoloģiskus vai sociālus pasākumus attiecībā uz darbiniekiem, ir pienākums ne vēlāk kā trīs nedēļas
iepriekš uzsākt konsultēšanos ar savu darbinieku pārstāvjiem, lai panāktu vienošanos par šādiem pasākumiem un to
norisi.
Pašvaldība 2019.gada 17.aprīlī nosūtīja sporta skolai vēstuli Nr.6-2-6/13-1758 (turpmāk – vēstule), ar kuru sniegt
informāciju par sporta skolas darbiniekiem, kurus varētu skart minētais darbinieku pārejas process un turpmākajām
saskaņošanas darbībām.
Pašvaldība 2019.gada 23.aprīlī saņēma sporta skolas atbildes vēstuli Nr.1-12/31, ar kuru tā informēja pašvaldību par
darbiniekiem, kurus skars minētā darbinieku pāreja.
Lai nodrošinātu Cēsu novada domes 2018.gada 13.septembra lēmuma Nr. 303 “Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo
sporta bāzu efektīvas apsaimniekošanas sistēmas izveidi” izpildi, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 43.pantu, 43.1 panta pirmo daļu 45. un 46. pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. punktu, Sporta
likuma 7. panta pirmās daļas 2., 5. un 6.punktu, 7.panta otro daļu, Darba likuma 118. un 120.pantu, ievērojot Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.05.2019.atzinumu (protokols Nr.7) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.05.2019. (protokols Nr.7) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Piekrist Cēsu pilsētas Sporta skolas darbinieku pārejai uz SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” ar 2019.gada 15.jūliju.
2. Piekrist vienošanās noslēgšanai starp Cēsu pilsētas Sporta skolu un SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” par
darbinieku pāreju, paredzot pārņemt Cēsu pilsētas Sporta skolas noslēgtos darba līgumus, t.sk., saglabājot darbinieku
nostrādāto darba laiku Cēsu pilsētas Sporta skolā, ar darba koplīgumu noteiktās saistības, nosakot, ka viena gada laikā
pēc darbinieku pārejas darba koplīguma noteikumi, kuri attiecās uz darbiniekiem ir spēkā arī pēc darbinieku pārejas un
nav grozāmi par sliktu darbiniekiem.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei.
4. Kontroli par lēmuma un līguma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 176 Par Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju
Ziņo I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz 20.05.2019. noslēgto vienošanos ar I.Gobu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu 24.05.2019., likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.apakšpunktu un Darba likuma 114.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot,
ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,
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A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Atbrīvot Ievu Gobu 24.05.2019. no Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja amata.
2.
Uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam ar rīkojumu iecelt Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītāja pienākumu izpildītāju līdz Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja iecelšanai ar Cēsu
novada domes lēmumu.
3.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un izpilddirektora vērtēšanas komisijai,
ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, veikt kandidātu atlasi Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītāja amata vakancei.

Lēmums Nr. 177 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2019. gada 28. februāra
lēmumā Nr. 85 ‘’Par Cēsu novada Sporta padomes sastāva apstiprināšanu’’
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošo noteikumu Nr. 18 ‘’Cēsu
novada pašvaldības nolikums’’ 21. punktu un Cēsu novada domes 2019. gada 28. februāra nolikuma Nr. 9 ‘’Cēsu novada
Sporta padomes nolikums’’ 1.5. apakšpunktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izslēgts no Cēsu novada Sporta padomes sastāva Ievu Gobu (padomes sastāvā iekļauta kā Cēsu novada
pašvaldības administrācijas vadītāja).
2. Izslēgt no Cēsu novada Sporta padomes sastāva Rasu Siliņu (padomes sastāvā iekļauta kā Cēsu novada
pašvaldības Administrācijas biroja sporta koordinatore).
3. Iekļaut komisijas sastāvā I. Krūmiņu, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja sporta koordinatori.
4. Izteikt Cēsu novada domes 2019. gada 28. februāra lēmuma Nr. 85 ‘’Par Cēsu novada Sporta padomes
sastāva apstiprināšanu’’ 1. punktu šādā redakcijā:
‘’1. Apstiprināt Cēsu novada Sporta padomi šādā sastāvā:
1.1.Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārstāvis Ingus Laiviņš;
1.2.Cēsu novada domes Finanšu komitejas pārstāvis Artis Malkavs;
1.3.Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs;
1.4.Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja sporta koordinatore Ineta Krūmiņa;
1.5.Cēsu pilsētas Sporta skolas direktore Rudīte Vanadziņa;
1.6.Cēsu novada sporta biedrību pārstāvis Aigars Miklāvs (invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs "Cēsis", reģ. Nr.
40008071425);
1.7.Cēsu novada sporta biedrību pārstāvis Ģirts Mārtiņsons (bērnu un jauniešu sporta deju biedrība “Reveranss”, reģ Nr.
40008258749);
1.8.Cēsu novada sporta biedrību pārstāvis Mārtiņš Jarohovičs (biedrība “Sports United”, reģ. Nr. 40008261734);
1.9.Cēsu novada sporta biedrību pārstāvis Jānis Vilders (biedrība “Florbola klubs ‘’Lekrings”, reģ. Nr. 40008239517);
1.10. SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, reģ. Nr. 44103026682, valdes priekšsēdētājs Juris Markovs.’’

Lēmums Nr. 178 Par Cēsu novada domes 2019. gada 7. februāra lēmuma Nr. 48
‘’Par tiesībām pieņemt kapitāla daļu turētāja lēmumus sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību ‘’CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS’’’’ atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
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Cēsu novada dome 2019. gada 7. februārī pieņēma lēmumu Nr. 48 ‘’Par tiesībām pieņemt kapitāla daļu turētāja lēmumus
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ‘’CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS’’’’ (protokols Nr. 2, 24.punkts), ar kuru Cēsu novada
pašvaldības administrācijas vadītājai nodotas tiesības pieņemt kapitāla daļu turētāja lēmumus sabiedrībā ar ierobežoto
atbildību ‘’CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS’’. Ņemot vērā, ka 2019. gada 24. maijā tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar
Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju I.Gobu un atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmajai daļai, kas noteic, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība,
kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem domes priekšsēdētājs, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo un otro daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 2019. gada 7. februāra lēmumu Nr. 48 ‘’Par tiesībām pieņemt
kapitāla daļu turētāja lēmumus sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ‘’CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS’’’’ (protokols Nr. 2,
24.punkts).
2. Kontroli par lēmuma izpildei veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 179 Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmumā Nr. 169
‘’Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju’’
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto komisiju
reglamentos vai nolikumos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izslēgt no Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas sastāva I.Gobu (komisijas sastāvā iekļauta kā Cēsu novada
pašvaldības administrācijas vadītāja).
2. Izdarīt Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 169 ‘’Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju’’
grozījumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
‘’2. Lai realizētu pašvaldības kompetenci atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam un citiem plānošanas
dokumentiem, izveidot Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs :
M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
A.Egliņš – Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
Komisijas locekļi :
J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
V.Lukstiņa, Cēsu novada Būvvaldes arhitekte
V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
E.Taurene, Attīstības un būvniecības pārvaldes galvenā teritorijas plānotāja
Komisijas sekretāre:
A.Alksnīte, Administrācijas biroja sekretāre.’’

Lēmums Nr. 180 Par grozījumiem Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumā 449
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“Par Cēsu novada pašvaldības komisiju darījumiem ar lauksaimniecība zemi”
Ziņo: I.Suija -Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto komisiju
reglamentos vai nolikumos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izslēgt no komisijas darījumiem ar lauksaimniecība zemi sastāva I.Gobu (komisijas sastāvā iekļauta kā Cēsu
novada pašvaldības administrācijas vadītāja).
2. Izdarīt Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumā 449 “Par Cēsu novada pašvaldības komisiju darījumiem ar
lauksaimniecība zemi” grozījumu un izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“1.Izveidot Cēsu novada pašvaldības komisiju darījumiem ar lauksaimniecības zemi šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Andris Mihaļovs – Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Valda Zaļaiskalna – Vaives pagasta pārvaldes vadītāja;
Komisijas locekļi:
Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs;
Aigars Ķerpe – Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks;
E.Atvara, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes lauku attīstības speciāliste.
Komisijas sekretāre:
E.Atvara, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes lauku attīstības speciāliste.”

Lēmums Nr. 181 Par Cēsu novada domes 2019.gada 23.maija saistošo noteikumu
Nr.12 „Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu””
apstiprināšanu
Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.05.2019.
atzinumam (protokols Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2019.gada 23.maija saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada
7.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.
pielikums

Lēmums Nr. 182 Par aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu novada vispārējo
izglītības iestāžu modernizācija”
Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja
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Cēsu novada pašvaldība, turpmāk-pašvaldība, un Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra 2018.gada 16.janvārī parakstīja
vienošanos Nr.8.1.2.0/17/I/009 par Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu
modernizācija ”, turpmāk – projekts, īstenošanu 7 414 921,84 EUR ar PVN apjomā, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums
(ņemot aizņēmumu Valsts kasē) 1 507 750,37 EUR.
Projekta mērķis - sniegt ieguldījumu Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu infrastruktūrā, veicinot
kompetenču pieejā balstītas izglītības attīstību un mūsdienu prasībām piemērotas mācību vides veidošanu. Projekta
realizācijas plānotie rezultāti:
1) 5 vispārējās izglītības iestāžu (Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, Cēsu Valsts ģimnāzija, Cēsu
Pilsētas vidusskola, Cēsu 2. pamatskola un Līvu pamatskola (līdz projekta beigām tiek reorganizēta no pamatskolas par
sākumskolu)) modernizācija;
2) dienesta viesnīcas izveide;
3) trīs mācību iestāžu (Cēsu Valsts ģimnāzija, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija un Cēsu pilsētas
vidusskola) sporta zonu labiekārtošana.
Līdz šim īstenotas projekta darbības, kas saistītas ar:
·
pašvaldības dienesta viesnīcas sakārtošanu vairāku vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo
izmitināšanai. Projekta īstenošanas laikā veikta dzīvojamās ēkas atjaunošana, daļu telpu pielāgojot dienesta viesnīcas
vajadzībām Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā. Darbības ietvaros tika atjaunotas un ar mēbelēm aprīkotas istabiņas,
izveidoti sanitārie mezgli, virtuves un atpūtas zonas, kā arī citas telpas atbilstoši būvprojektam. Izveidotas vietas 178
vismaz 3 Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem.
·
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā ir izveidots reģionālais metodiskais centrs ar atbilstošu
infrastruktūru metodiskās funkcijas īstenošanai.
Projekta ietvaros realizētajai aktivitātei “Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūve” kopējās izmaksas pēc iepirkuma procedūras
rezultātiem ir 3 051 573,40 EUR ( t.sk. PVN.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu , likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 22., 24.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma “ Par valsts budžetu
2019.gadam” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 3 051 573,40 EUR ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas
periodu ik pēc 1 gada projekta Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu
modernizācija ” ietvaros plānotās aktivitātes “Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūve” realizācijai.
2. Aizņēmumu izsniegt 2019.gadā un 2020.gadā pēc pieprasījuma.
3. Kredīta atmaksas periodu noteikt 22 (divdesmit divi) gadi.
4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2021.gada martu.
5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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