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Lēmums Nr. 204 Par XX 16.07.2017. iesniegumu par Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests” 16.06.2017. lēmuma Nr. 5-1/53 (Nr. 5-1/870/104)
"Par personas neatbilstību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai par
valsts budžeta līdzekļiem" apstrīdēšanu
Ziņo: M.Malcenieks, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 15.panta pirmo daļu, 81.pantu, 84.pantu, Cēsu novada dome ar 12
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Atstāt spēkā esošu Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 16.06.2017. lēmumu Nr. 5-1/53 (Nr.
5-1/870/104) “Par personas neatbilstību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai par valsts budžeta līdzekļiem”,
savukārt XX 16.07.2017. iesniegumu noraidīt kā nepamatotu.
Cēsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc
juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

Lēmums Nr. 205 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa
noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Leona Paegles ielā 19B-19,
Cēsīs, Cēsu novadā Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” direktore
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un 15. panta pirmās daļas 9. punktu par pašvaldības
autonomo funkciju “palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, kas noteic, ka viens no palīdzības sniegšanas iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā veidiem ir palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, un 11. panta trešo daļu par to, ka
pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai dzīvojamai telpai
noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu (..), un 21.1 panta pirmo daļu par to, ka pašvaldībai piederošu vai
tās nomātu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldība dome noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu,
pašvaldība ir tiesīga izīrēt pašvaldības attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē (rīcības virzieni, jomas, u.c.)
nodarbinātam kvalificētam speciālistam un speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu
pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums, ievērojot Cēsu novada
domes 30.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 18 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumos” 3.4. apakšpunktu un lai nodrošinātu
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā valsts vai pašvaldības autonomo funkciju vai Cēsu novada attīstībai
nepieciešamajiem speciālistiem, izīrējot viņiem pašvaldības dzīvojamās telpas, ievērojot Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas 10.08.2017. atzinumu (prot. Nr.13), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Noteikt pašvaldībai piederošai neizīrētajai dzīvojamai telpai Leona Paegles ielā 19B-19, Cēsīs, Cēsu novadā,
speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu.
2.
Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”.

Lēmums Nr. 206 Par deleģējumu Vidzemes plānošanas reģiona
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deinstitucionalizācijas vadības grupā
Ziņo: I. Ruhmane, Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas
speciāliste

juriste – personāla

Ievērojot Vidzemes plānošanas reģiona saņemto aicinājumu deleģēt pārstāvi deinstitucionalizācijas vadības grupā,
ievērojot Cēsu novada domes 28.01.2016. lēmumu Nr. 2 “Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidošanu” un Cēsu
novada domes 21.04.2016. lēmumu Nr. 141 “Par deleģējumu”, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, 61.pantu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas
15.apakšpunktu, 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu, ņemot vērā Latvijas
Republikas likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes
lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Vidzemes
plānošanas reģiona norādīto deinstucionalizācijas vadības grupas kompetenci, saskaņā ar Cēsu novada domes Sociālo un
veselības jautājumu komitejas 20.07.2017. atzinumu (prot. Nr. 7), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 21.04.2016. lēmumu Nr. 141 “Par deleģējumu”.
2.
Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā deleģēt Cēsu novada domes
deputāti, pastāvīgās Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāju D. Trapencieri.
3.
Atļaut D. Trapencierei kā valsts amatpersonai (Cēsu novada domes deputāte, Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas locekle) savienot amatu ar citu amatu (Vidzemes plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas vadības grupas locekle), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4.
Atļaut D. Trapencierei kā valsts amatpersonai (Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas
vadības grupas locekle) savienot amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāte, Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas locekle), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā
ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Lēmums Nr. 207 Par Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.apakšpunktu un, ievērojot Cēsu novada pašvaldības
iestāžu vadītāju un izpilddirektora vērtēšanas komisijas 27.07.2017. atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.apakšpunktu, 4.panta otro daļu, 6.pantu,
7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu, ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto komisiju
reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Latvijas Republikas spēkā
esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes lēmumos, Cēsu novada pašvaldības amatpersonu rīkojumos,
darbinieku amata aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta
situāciju, Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks,
A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – 1 (deputāts A.Malkavs),
nolemj:
1. Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja amatā no 01.09.2017. iecelt Ievu Gobu.
2. Atļaut I.Gobai (Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu
amatu (Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas priekšsēdētāja, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas
priekšsēdētāja vietniece, Transporta kustības organizācijas komisijas priekšsēdētāja vietniece, Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietniece, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju
apzināšanas komisijas priekšsēdētāja, Licencēšanas komisijas priekšsēdētāja, Atlīdzības noteikšanas komisijas
priekšsēdētāja), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas
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normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
3. Atļaut I.Gobai (Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas priekšsēdētāja, Administratīvo aktu
apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētāja vietniece, Transporta kustības organizācijas komisijas priekšsēdētāja vietniece,
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietniece, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvju apzināšanas komisijas priekšsēdētāja, Licencēšanas komisijas priekšsēdētāja, Atlīdzības noteikšanas
komisijas priekšsēdētāja) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada pašvaldības administrācijas
vadītāja), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas
normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Lēmums Nr. 208 Grozījumi Cēsu novada domes 02.06.2016. lēmumā Nr. 173 “Par
sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas Savienības fonda
projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” īstenošanu,
nekustamo īpašumu atsavināšanu un Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi
Ziņo: I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste-personāla speciāliste
Pamatojoties uz darbinieku sastāva izmaiņām, uz likuma ,,Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 24.punktu, un
61.pantu, uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.apakšpunktu,
4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu, ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu
noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem
apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Latvijas
Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes lēmumos, Cēsu novada pašvaldības
amatpersonu rīkojumos, darbinieku amata aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt
interešu konflikta situāciju,
Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Grozīt Cēsu novada domes 02.06.2016. lēmuma Nr. 173 “Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas
Savienības fonda projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” īstenošanu, nekustamo īpašumu
atsavināšanu un Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi” 3.punktu, izdarot tajā šādus grozījumus:
1.
2.

izslēgt no komisijas sastāva J.Gobu, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju;
apstiprināt par komisijas priekšsēdētāju Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju.

Lēmums Nr. 209 Grozījumi Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmumā Nr. 167 “Par
Kokaugu aizsardzības komisiju”
Ziņo: I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste-personāla speciāliste
Pamatojoties uz saņemto A.Raubiško un I.Dzenes iesniegumu, izmaiņām komisijas locekļu nodarbinātības nosacījumos, lai
veiktu Cēsu novada administratīvajā teritorijā augošo kokaugu stāvokļa novērtējumu un pieņemtu lēmumu par to
saglabāšanu, kopšanu vai likvidēšanu atbilstoši Meža likumā un Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumos Nr. 309 „Koku
ciršanu ārpus meža”, un Cēsu novada domes saistošajos noteikumos noteiktajai kārtībai, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu, ņemot vērā likumos,
Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai
amatpersonu rīkojumiem apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un
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pienākumus, Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes lēmumos, Cēsu novada
pašvaldības amatpersonu rīkojumos, darbinieku amata aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu
savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Izdarīt Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmumā Nr. 167 “Par Kokaugu aizsardzības komisiju” šādus
grozījumus:
1.1.izslēgt no komisijas sastāva A.Raubiško, z/s “Kliģeni” vadītājs;
1.2.iekļaut komisijas sastāvā I.DZENE, z/s “Kliģeni” parka dārzniece;
1.3.grozīt T.GailīteS amata nosakumu aizstājot vārdus “IK “T.G.Zaļumi” īpašniece” ar vārdiem “Centrālvidzemes
virsmežniecības Cēsu mežniecības mežzine”.
2.
Atļaut I.Dzenei (Kokaugu aizsardzības komisijas loceklei) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu
amatu (z/s “Kliģeni” parka dārzniece), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
3.
Atļaut T.Gailītei (Kokaugu aizsardzības komisijas loceklei) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu
amatu (Centrālvidzemes virsmežniecības Cēsu mežniecības mežzine), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu,
nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.

Lēmums Nr. 210 Par Cēsu novada domes 2017. gada 24.augusta saistošo
noteikumu Nr.17 ,,Grozījums Cēsu novada domes 2010.gada 18.februāra
saistošajos noteikumos Nr.9 ,,Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” apstiprināšanu
Ziņo: M.Malcenieks, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.² panta otrās daļas 2., 3., 4. un 5.punktu un piekto
daļu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 19.maija direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti, likumu “Ēku
energoefektivitātes likums” , ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 10.08.2017. atzinumu
(prot.Nr.6), kā arī atsaucoties uz Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam Rīcību un investīciju plāna
uzdevumu U3.1.2. Atbalstīt energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu mājās“ lai veicinātu daudzdzīvokļu namu
energoefektivitātes pasākumus, ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 10.08.2017.
atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2017.gada 24.augusta saistošos noteikumus Nr.17 Grozījums Cēsu novada domes
2010.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 ,,Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai” apstiprināšanu saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2017.gada
24.augustā
Nr.17
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Grozījums Cēsu novada domes 2010.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 ,,Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.² panta otrās daļas 2., 3., 4.
un 5.punktu un piekto daļu
Izdarīt Cēsu novada domes 2010.gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr.9 ,,Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” šādus grozījumus:
Izteikt saistošo noteikumu 2.1.6. punktu šādā redakcijā:
2.1.6. Noslēgts līgums par finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumiem Eiropas
Struktūrfondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi” ietvaros.
Izteikt saistošo noteikumu 5.2.5. punktu šādā redakcijā:
5.2.5. Līguma par finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumiem Eiropas Struktūrfondu
darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi” ietvaros.
Pielikums
Cēsu novada domes 2017. gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.17 ,,Grozījums Cēsu novada domes 2010.gada
18.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 ,,Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Īss Saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

2. Saistošo
noteikumu projekta
nepieciešamības
pamatojums

3. Informācija par
plānoto Saistošo
noteikumu projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
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Cēsu novada domes 2010.gada 18 .februāra saistošie noteikumi Nr.9
,,Par līdzﬁnansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai” noteic kārtību, kādā Cēsu
novada pašvaldība piešķir līdzﬁnansējumu daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes veicināšanas pasākumiem, līdzﬁnansējuma apmēru,
projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību un līguma slēgšanu.
Saistošo noteikumu grozījumi izsaka jaunā redakcijā saistošo noteikumu
punktus, kas skar jauno Eiropas Struktūrfondu darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" speciﬁsko atbalsta mērķi Nr
4.2.1."Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un
dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. speciﬁskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas
noteikumi”
Pamatojoties uz Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam
Rīcību un investīciju plāna uzdevumu U 3.1.2. Atbalstīt
energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu mājās “lai veicinātu
daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes pasākumus , Cēsu novada
domes 2010.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 ,,Par
līdzﬁnansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai”
Saskaņā ar Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr. 108
„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 186.punktu, lai
izdarītu grozījumus pašvaldību saistošajos noteikumos, sagatavo
pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektu.
Saistošo noteikumu projektā ietvertie grozījumi nemaina ietekmi uz
pašvaldības budžetu

4. Informācija par
plānoto Saistošo
noteikumu projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu projekts nemaina ietekmi uz pašvaldības
uzņēmējdarbības vidi.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav veiktas konsultācijas ar privātpersonām.

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un administratīvajām
procedūrām.

Lēmums Nr. 211 Par Cēsu novada bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Bāriņtiesu
likuma 4.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu novada domes apvienotās Sociālo un veselības jautājumu un Izglītības, kultūras
un sporta komitejas 10.08.2017. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada bāriņtiesas ētikas kodeksu, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētājam nodrošināt Cēsu novada bāriņtiesas darbību atbilstoši
apstiprinātajam noteikumiem.
3. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un izpilddirektora vērtēšanas komisiju izskatīt
iesniegumus/sūdzības, kas saņemtas par iespējamiem Cēsu novada bāriņtiesas ētikas kodeksa pārkāpumiem.
4. Kontroli par noteikumu izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
24.08.2017.
Nr. 33
CĒSU NOVADA BĀRIŅTIESAS
ĒTIKAS KODEKSS
Izdots saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 4.panta trešo daļu
I.
Vispārīgie jautājumi
1.1.
Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt Cēsu novada bāriņtiesas, turpmāk – bāriņtiesa, priekšsēdētāja,
priekšsēdētāja vietnieka, locekļa un darbinieku, turpmāk kopā- bāriņtiesas darbinieki, profesionālās ētikas un uzvedības
pamatprincipus, lai uzlabotu bāriņtiesas darba kultūru un vairotu sabiedrības uzticību bāriņtiesām.
1.2.
Ētikas kodeksā ir ietverti ētikas pamatprincipi bāriņtiesas kopējo mērķu sasniegšanai un bāriņtiesas
darbinieku rīcībai, kā arī noteikta kārtība, kādā tiek izskatīti jautājumi, kas saistīti ar ētikas normu pārkāpumiem.
1.3.
Bāriņtiesas darbinieki savā darbībā ievēro ētikas kodeksā noteiktos pamatprincipus un normas, bet
situācijās, kas nav minētas šajā ētikas kodeksā, rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajām uzvedības normām.
1.4.
Ētikas kodeksa uzdevums ir noteikt normas bāriņtiesas darbinieku rīcībai un uzvedībai, tādējādi veidojot
pozitīvu bāriņtiesas tēlu sabiedrībā un palielinot ticību bāriņtiesas profesionālajai darbībai, izvairoties no netaisnīgas un
nepamatotas kritikas.
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II.
Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas
2.1. Bāriņtiesas darbinieks, pildot profesionālos pienākumus, ievēro šādas profesionālās ētikas normas:
2.1.1. taisnīgums un objektivitāte:
2.1.1. bāriņtiesas darbinieks ir neitrāls savā darbībā, lēmumos un spriedumos, rīkojas tikai un vienīgi saskaņā ar
normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem, pēc iespējas sekmējot bērnu vai aizgādnībā esošu personu
tiesību un tiesisko interešu aizsardzību;
2.1.2. bāriņtiesas darbinieks, lai sekmētu taisnīgu citu personu tiesību īstenošanu un tiesisko interešu aizsardzību,
profesionālos pienākumus veic bez jebkādas diskriminācijas, savā rīcībā norobežojoties no personīgām interesēm un
ārējās ietekmes, nerada nepamatotas priekšrocības kādai personai vai personu grupai;
2.1.3. jautājumu izskatīšana notiek pēc būtības un tiek pamatota uz pārbaudītu vai objektīvu informāciju, iegūtajiem
faktiem un pierādījumiem, veicot to godprātīgu interpretāciju un argumentējot savu viedokli (rīcība un tās sekas, nevis
viņa personība un nodomi);
2.2. atbildīgums:
2.2.1. pienākumus veic ar augstu atbildības sajūtu, uzņemas atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un savu rīcību;
2.2.2. pienākumus veic mērķtiecīgi, izprotot tos un ar ieinteresētību pienākumu teicamā izpildē;
2.2.3. pienākumus veic ar atbildības sajūtu, precīzi un godīgi, izmantojot labāko pieredzi un praksi.
2.3. profesionalitāte:
2.3.1. regulāri papildina savas profesionālās zināšanas, izrāda iniciatīvu, dalās ar iegūtajām zināšanām vai pieredzi, izsaka
priekšlikumus darba pilnveidošanai;
2.3.2. ir paškritisks, atzīst un labo pieļautās kļūdas;
2.3.3. pienākumu veikšanā intensīvi, lietderīgi un racionāli izmanto savu darba laiku.
2.4. konfidencialitāte:
2.4.1. informāciju, kas kļuvusi zināma, pildot profesionālos pienākumus, neizpauž prettiesiski un neizmanto to mērķiem,
kas nav saistīti ar šo pienākumu veikšanu;
2.4.2. rūpējas par iegūtās informācijas un fizisko personu datu aizsardzību;
2.4.3. apzinās, ka viņa rīcībā esošā dienesta informācija paredzēta vienīgi bāriņtiesas darba nodrošināšanai.
III.
Darbinieku uzvedības pamatprincipi:
3.1.
Bāriņtiesas darbinieks saskarsmē ar kolēģiem, klientiem un lietā iesaistītajām personām izturas ar cieņu un
toleranci, respektējot ikviena likumiskās tiesības un intereses, neizrādot nepamatotu labvēlību vai privilēģijas kādai no
personām.
3.2.
Bāriņtiesas darbinieks sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību profesionālo
pienākumu izpildē, un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos.
3.3.
Bāriņtiesas darbinieks nav augstprātīgs un autoritārs pret kolēģiem un klientiem, ņem vērā citu viedokli un
to profesionāli izvērtē.
3.4.
Bāriņtiesas darbinieks rūpējas par jauno darbinieku iesaistīšanu darba kolektīvā, daloties savās
profesionālajās zināšanās un pieredzē.
3.5.
Bāriņtiesas darbinieks veicot amata pienākumus un arī ārpus darba laika izvēlas tādu uzvedību, kas atbilst
vispārpieņemtajām uzvedības normām, lai netiktu apšaubīta bāriņtiesas darbinieka reputācija, netiktu radītas šaubas par
objektīvu un godīgu profesionālo pienākumu pildīšanu.
3.6.
Bāriņtiesas darbinieks ar savu izturēšanos pret citiem kolēģiem un personām nerada pamatu aizdomām par
negodprātīgu rīcību un ietekmējamu stāvokli.
3.7.
Konflikta situācijās bāriņtiesas darbinieks rīkojas objektīvi, spēj būt savaldīgs un iecietīgs, izvērtējot pušu
argumentus, vienmēr mēģina rast konstruktīvu konflikta risinājumu.
3.8.
Bāriņtiesas darbinieks nepieņem dāvanas vai pateicības izpausmes, kas pielīdzināmas dāvanām, ja tās
saistītas ar profesionālu pienākumu pildīšanu.
IV.
Ētikas un interešu konflikta novēršana
4.1.
Bāriņtiesas darbinieks atsakās no tādu darba pienākumu veikšanas, kas saistīti ar viņa, radinieku vai
darījuma partneru personiskām un mantiskām interesēm.
4.2.
Ja privātās attiecības var radīt interešu konflikta situāciju, bāriņtiesas priekšsēdētājs šā darba veikšanai
izraugās citu darbinieku.
4.3.
Bāriņtiesas darbinieks amata stāvokli un informāciju, kas iegūta, pildot amata pienākumus, izmanto tikai
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saistībā ar amata pienākumu izpildi. Nav pieļaujama amata stāvokļa un iestādes resursu izmantošana privātās interesēs.
4.4.
Uz bāriņtiesas darbinieku attiecas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktie
ierobežojumi amatu savienošanai.
V.
Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšana
5.1. Bāriņtiesas darbinieka profesionālo ētikas normu pārkāpuma gadījumā personām ir tiesības iesniegt
iesniegumu vai sūdzību. Iesniegumā / sūdzībā par Ētikas kodeksa pārkāpumu tiek norādīts iesniedzēja vārds, uzvārds,
dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, norāde uz bāriņtiesas darbinieku par kura iespējamo ētikas pārkāpumu ir
sagatavots iesniegums/sūdzība un tiek izklāstīta situācija, norādot uz pierādījumus, kas apliecina pārkāpumu, un cita ar
iespējamo pārkāpumu saistīta informācija.
5.2. Atzinumu par saņemto iesniegumu / sūdzību par bāriņtiesas darbinieka ētikas normu pārkāpumu var
pieprasīt no Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas ētikas komisijas.
5.3. Par saņemtā iesnieguma / sūdzības būtību tiek informēts bāriņtiesas darbinieks, par kuru saņemts
iesniegums / sūdzība, pieprasot rakstveida paskaidrojumu.
5.4. Izskatot strīdīgus jautājumus, tiek izvērtēta jebkura bāriņtiesas darbinieka rīcība un tiek doti ieteikumi tālākai
rīcībai vai ieteikumi rīcībai līdzīgās nākotnes situācijās.
5.5. Ja bāriņtiesas darbinieka rīcībā ir konstatētas pretrunas ar bāriņtiesu ētikas normām vai darbinieka rīcībā
būtu saskatāmas disciplināra pārkāpuma pazīmes, tad tiek ierosināts pieņemt lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
VI.
Noslēguma jautājumi
6.1. Par bāriņtiesu ētikas normu ievērošanu atbildīgs ir katrs bāriņtiesas darbinieks, kā arī struktūrvienības vadītājs
par savu struktūrvienību.
6.2. Bāriņtiesas ētikas normas ir brīvi elektroniski pieejamas pašvaldības elektroniskajā dokumentu aprites sistēmā
FIBU/bibliotēka un katrs bāriņtiesas darbinieks nepieciešamības gadījumā var iepazīties ar to atkārtoti.
6.3. Par bāriņtiesu ētikas normu stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas ar Cēsu novada domes lēmumu.
6.4. Bāriņtiesas ētikas normu grozījumi tiek veikti ar Cēsu novada domes lēmumu un stājas spēkā pēc to
apstiprināšanas vai lēmumā norādītajā laikā.

Lēmums Nr. 212 Par atskurbināšanas un naktspatversmes pakalpojuma izveidi
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir
piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību, un saskaņā ar likuma “Par policiju” 12.panta
pirmās daļas 9.punktu policijas darbiniekam ir tiesības, pildot viņam uzliktos pienākumus atbilstoši dienesta kompetencei,
nogādāt ārstniecības iestādēs vai mājoklī personas, kuras alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanas
rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev, bet,
ja tas nav iespējams, — nogādāt tās policijas iestādē un turēt tur speciāli iekārtotās telpās līdz atskurbšanai. Sakarā ar to,
ka Valsts policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes Cēsu iecirknim nav telpu, un Policija šīs personas nevar atstāt
sabiedriskā vietā bezpalīdzīgā stāvoklī, konkrētās personas tiek nogādātas uz nakts patversmi Rīgā, kas ir nelietderīga
resursu izmantošana.
Savukārt Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” sniedz naktspatversmes pakalpojumu cilvēkiem bez
pajumtes un krīzes situācijā nonākušām personām aukstajā laikā no oktobra līdz aprīlim. Bieži vien personas, kas apmeklē
naktspatversmi, ir alkohola reibumā un apdraud darbinieku un citu patversmes apmeklētāju drošību un dzīvību.
Apvienojot atskurbināšanas un naktspatversmes pakalpojumu vienā pakalpojuma sniegšanas vietā un paredzot
atsevišķas slēgtas kameras alkohola reibumā nonākušām personām un atsevišķas gultas vietas naktspatversmes
klientiem, pakalpojums būtu kvalitatīvāks, neapdraudētu darbinieku un klientu drošību un dzīvību, būtu ekonomiski un
saimnieciski izdevīgāks, jo pakalpojuma nodrošināšanai noslogotu vienu personālsastāvu.
Lai 2017.gadā efektīvi nodrošinātu apvienoto atskurbināšanas un naktspatversmes pakalpojumu sniegšanu, ievērojot
veikto cenu aptauju un ievērojot biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts”, reģistrācijas Nr. 40008002279, piedāvājumu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 12.punktu, likuma “Par policiju” 12.panta pirmās
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daļas 9.punktu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, un Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, ievērojot 2016.gada 28.jūlijā noslēgto līgumu
Nr.98/2016 par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Cēsu novada pašvaldībai, pašvaldības autonomās funkcijas –
piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un žūpības apkarošanā - nodrošināšanai izveidojot atskurbšanas telpu un
naktspatversmi bezpajumtnieku nodrošināšanai ar naktsmītni,
atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 20.07.2017. atzinumam (protokols Nr.7) un Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 17.08.2017. atzinumam (protokols Nr.10), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izveidot vienotu atskurbināšanas un naktspatversmes pakalpojumu Cēsīs, Slimnīcas ielā 9.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” sagatavot un noslēgt ar biedrību “Latvijas
Sarkanais Krusts” līgumu par atskurbināšanas un naktspatversmes pakalpojumu nodrošināšanu līdz 2017.gada 31.
decembrim atskurbšanas un naktspatversmes pakalpojumam paredzētajās telpās, Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 213 Par Interreg Central Baltic projekta pieteikumu “Augmented
Urbans”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Eiropas Reģionālās attīstības fornda Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam
(Interreg Central Baltic program 2014-2020) projektu ideju uzsaukuma 1. kārtas rezultātiem un projekta “Augmented
Urbans” vadošā partnera Somijas Metropolia lietišķo zinātņu universitātes uzaicinājumu Cēsu novada pašvaldībai
apstiprināt dalību projekta 2.kārtas pieteikuma sagatavošanā, balstoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības
programmas 2013.-2019.gadam Rīcības plāna Rīcības virziena RV3.2. “Paaugstināt novada pievilcību un sekmēt tā dabas
vērtību saglabāšanu” uzdevumu U3.2.3. “Sekmēt dabas teritoriju saglabāšanu un attīstību”, ievērojot likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3. un 13. punktu un saskaņā ar Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības
komitejas 10.08.2017. atzinumu (prot.Nr.6) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.08.2017. atzinumu (prot.Nr.10),
Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Sagatavot un iesniegt projekta “Augmented Urbans” pieteikumu, nodrošinot Cēsu novada pašvaldības dalību, ar
kopējām projekta izmaksām 220 000 EUR (divsimt divdesmit tūkstoši eiro) apmērā, pašvaldības līdzfinansējums ne
vairāk kā 15% apmērā jeb 33 000 EUR, (trīsdesmit trīs tūkstoši eiro), ERAF līdzfinansējums 85% apmērā jeb 187 000 EUR,
(simtu astoņdesmit septiņi tūkstoši eiro).
2. Cēsu novada pašvaldības Būvvaldes galvenajam teritorijas plānotājam Mārtiņam Ulānam sadarbībā ar Attīstības nodaļu
sagatavot un iesniegt Finanšu nodaļā projekta ieviešanas izdevumu tāmi.
3. Projektu realizēt no 2018. gada līdz 2020. gadam.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos.
·
·

Prezentācija
Informācija par projektu

Lēmums Nr. 214 Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23 , Cēsīs , Cēsu
novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no Zemes gabala 6389 m2 un namīpašuma – vienas pamatceltnes,
Saules iela 23, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201 004 0715, turpmāk – Īpašums, reģistrētas Cēsu rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.505 Cēsu pilsētas pašvaldībai, lēmuma datums
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12.03.1998.
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.
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. lēmumu Nr.376 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma
Saules ielā 23, Cēsīs , Caunas ielā 8, Cēsīs un Lenču ielā 40, Cēsīs nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”” (protokols Nr. 7, 65.p.), ar 25.04.2008. apstiprinātu Aktu Nr.1 „Par
nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsīs nodošanu un pieņemšanu valdījumā”, Īpašums nodots valdījumā Cēsu
pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 17.07.2014. lēmumu Nr.309 „Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu
novadā” pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” bija nodevusi dienesta viesnīcas darbības nodrošināšanai ēkas
Saules ielas 23, Cēsīs, Cēsu novadā pirmā stāva ( platība 578,78 m2 ) un otrā stāva (platība 348,38 m2) telpas iestādei
„Cēsu novada pašvaldība” bezatlīdzības lietošanā uz laiku no 01.09.2014. līdz 31.06.2016.
Ministru kabineta noteikumu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”” ietvaros Cēsu novada pašvaldība no 01.09.2016. līdz 22.07.2017. veica
ēkas Saules ielā 23, Cēsīs , Cēsu novadā renovācijas projektu, izveidojot telpas dienesta viesnīcas vajadzībām ar 176 gultas
vietām. Minētajā laika periodā dienesta viesnīcas pakalpojums Saules ielā 23, Cēsīs netika nodrošināts.
Sākot ar 2017./2018.mācību gadu (laikā no septembra līdz jūlijam) dienesta viesnīcas Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā
pakalpojumus izmantos Cēsu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamie, Cēsu Profesionālās vidusskolas, A.
Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas, Latvijas Universitātes P. Stradiņa koledžas un RTU studenti, līdz ar to tiks
nodrošināta telpu lietderīga un racionāla izmantošana un apsaimniekošana, sekmējot pašvaldībai noteiktās izglītības
funkcijas īstenošanu. Plānots, ka renovācijas gaitā dienesta viesnīcas telpu platības paplašināšana sekmēs audzēkņu
skaita pieaugumu izglītības iestādēs.
Cēsu novada pašvaldība kā vienu no saviem mērķiem ir izvirzījusi visaptverošas un inovatīvas izglītības sistēmas izveidi
novadā, kas ietver gan izglītības programmu piedāvājuma pilnveidi, gan infrastruktūras attīstību. Pēdējo gadu laikā ir
veiktas būtiskas pilnveides izglītības infrastruktūrā – 2014. gadā martā A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola (turpmāk –
Mūzikas vidusskola) pārcēlās uz telpām jaunuzceltajā Vidzemes koncertzālē „Cēsis”, bet ar 2015. gadu Mūzikas
vidusskolā uzsākta jaunas vidējās profesionālās izglītības programmas “Deja” īstenošana.
Veikto darbību rezultātā palielinājies audzēkņu skaits, kuri no citām Vidzemes pašvaldībām vēlas apgūt Mūzikas
vidusskolas programmas, kā arī izglītojamo skaits, kuri no Cēsu novadam līdzās esošajām pašvaldībām mācību vietu pēc
pamatskolas absolvēšanas izvēlas Cēsu pilsētā. Cēsu novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam Investīciju plāna
prioritātē “Mūžizglītība, veselība, sociālā drošība” definēta vidējā termiņa prioritāte - skolēnu un studentu dienesta
viesnīcas izveide 150 vietām.
Nosakot faktisko gultas vietas izmaksu uz vienu personu jaunizveidotajā dienesta viesnīcā Saules ielā
23, tika ņemtas vērā tās izmaksas, kuras pakalpojuma saņēmēji maksājuši par dienesta viesnīcas pakalpojumu laika
periodā no 01.09.2014. – 31.05.2017. Plānots, ka viesnīcas pakalpojuma pašizmaksa nebūs augstāka par 2015./2016. m. g.
mācību gadā aprēķināto un noteikto t.i., 113.79 EUR vienai personai mēnesī.
Lai nodrošinātu telpu lietderīgu un racionālu izmantošanu un pārvaldīšanu, sekmētu pašvaldībai
noteiktās izglītības funkcijas īstenošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām’’ 6. panta 6.punktu, 14. panta otrās
daļas 3.punktu un 21. panta pirmās daļas 23.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri’’ 23., 25. un 26. pantu, ievērojot Cēsu
novada domes apvienotās Sociālo un veselības jautājumu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.08.2017. atzinumu
(protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.08.2017. atzinumu (protokols Nr.10), Cēsu novada dome ar
12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 16.07.2015. lēmumu Nr. 168 „Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā
23, Cēsis, Cēsu novads”.
2. Izveidot dienesta viesnīcu, ēkas, kadastra apzīmējums 4201 004 0715 001, Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, daļā
(telpu grupas kadastra apzīmējums 4201 004 0715 001 003), ar kopējo platību 2181.1m2 ar apstiprināto adresi: Saules
iela 23-36, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101,(turpmāk – telpas).
3. Dienesta viesnīcas pakalpojumus nodrošināt izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri:
3.1. iegūst izglītību, mācoties izglītības programmās, kas tiek īstenotas Cēsu novada pašvaldības teritorijā;
3.2. piedalās mācību praksē kādā no Cēsu novada izglītības iestādēm; 3.3. uzturas Cēsīs, saskaņā ar sadarbības līgumu,
kas noslēgts starp Cēsu novada pašvaldību un citām publisko personu institūcijām (t.sk., ārvalstu).
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4. Atsevišķos gadījumos Cēsu novada dome var paplašināt dienesta viesnīcas pakalpojuma saņēmēju loku, nosakot īres
maksu par sniegto pakalpojumu.
5. Dienesta viesnīcā noteikt šādu īres maksu par vienu gultas vietu:
5.1. vienam Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu izglītojamajam – 30,00 EUR mēnesī;
5.2. citu izglītības iestāžu izglītojamiem – 35,00 EUR mēnesī vienai personai.
6. Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldība apmaksā izdevumu starpību starp dienesta viesnīcas uzturēšanas faktiskajiem
izdevumiem un šī lēmuma 5. punktā noteikto īres maksu par vienu gultas vietu.
7. Pašvaldībai būtiskas nepieciešamības gadījumā mācību brīvlaikos izīrētās telpas īrniekiem ir jāatbrīvo. Minētais
nosacījums jāparedz noslēgtajos īres līgumos ar pakalpojumu saņēmējiem.
8. Uzdot Pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” nodot iestādei „Cēsu novada pašvaldība” bezatlīdzības lietošanā
ēkas, kadastra apzīmējums 4201 004 0715 001, Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu (telpu grupas kadastra
apzīmējums 4201 004 0715 001 003) ar kopējo platību 2181,1m2 dienesta viesnīcas darbības nodrošināšanai.
9. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju apstiprināt dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumus.
10. Pilnvarot dienesta viesnīcas vadītāju slēgt īres līgumus par dienesta viesnīcas pakalpojumu izmantošanu.
11. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 215 Par amata vienību izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ēkā Saules ielā 23, Cēsis, Cēsu novadā šobrīd notiek rekonstrukcijas darbi, pielāgojot tās četrus stāvus dienesta viesnīcas
vajadzībām 176 skolēnu izmitināšanai. Nepieciešams izveidot amata vienības dienesta viesnīcas darbības uzsākšanai
01.09.2017.
Pamatojoties uz Cēsu novada domē 01.07.2009. apstiprināto Darba samaksas noteikumu 1.8.punktu, ievērojot Cēsu
novada domes apvienotās Sociālo un veselības jautājumu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.08.2017. atzinumu
(protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.08.2017. atzinumu (protokols Nr.10), Cēsu novada dome ar
12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Ar 24.08.2017. izveidot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļā 4.3 amata vienības (katram
darbiniekam 0,86 likme) dežurants (4.amatu saimes I B līmenis, 4.mēnešalgu grupa, mēnešalga 515 EUR, kods pēc
profesiju klasifikatora 5419 11).
2.
Turpmāko darbību (amata vienību saraksta izmaiņas, mēnešalgas noteikšana, saimes un līmeņa, un
profesiju klasifikatora koda izmaiņas, reglamenta apstiprināšana, pretendentu izvēle) izpildes organizēšanu, saistībā ar
izveidotajām amata vienībām, uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 216 Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas
izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu; 15.panta 7.punkta 2 daļu; 2013.gada 13.marta Ministru
kabineta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, uz Publisko iepirkuma likuma 8.panta septītās
daļas iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Cēsu 2.pamatskolā” (identifikācijas numurs: CNP/2016/77),
ievērojot Cēsu novada domes apvienotās Sociālo un veselības jautājumu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas
10.08.2017. atzinumu (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.08.2017. atzinumu (protokols Nr.10),
Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Ar 01.09.2017. atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 23.01.2014.lēmumu Nr.17 „Par vecāku maksas
noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”.
2. Ar 01.09.2017. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē,
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē, Līvu sākumskolas , Rāmuļu un
Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības programmā noteikt maksu par ēdināšanas izdevumiem:
2.1 . izglītojamiem vecumā no 1 līdz 2 gadiem par vienas dienas :
2.1.1
trim ēdienreizēm (brokastis, pusdienas , launags) – 2.34 EUR (sagatavošanas izdevumi ir 1.24
EUR, produktu izmaksa 1.10 EUR), no kuras 1.67 EUR sedz izglītojamā vecāki un 0.67 EUR kompensē Cēsu novada
pašvaldība;
2.1.2
četrām ēdienreizēm (brokastis, pusdienas , launags, vakariņas) – 3.01 EUR (sagatavošanas
izdevumi ir 1.55 EUR, produktu izmaksa 1.46 EUR), no kuras 1.68 EUR sedz izglītojamā vecāki un 1.33 EUR kompensē
Cēsu novada pašvaldība.
2.2. izglītojamiem vecumā no 3 gadiem par vienas dienas
2.2.1. trim ēdienreizēm (brokastis, pusdienas , launags) – 2.66 EUR (sagatavošanas izdevumi ir 1.24 EUR, produktu
izmaksa 1.42 EUR), no kuras 2.13 EUR sedz izglītojamā vecāki un 0.53 EUR kompensē Cēsu novada pašvaldība;
2.2.2. četrām ēdienreizēm (brokastis, pusdienas , launags, vakariņas) – 3.33 EUR (sagatavošanas izdevumi ir 1.55 EUR,
produktu izmaksa 1.78 EUR), no kuras 2.05 EUR sedz izglītojamā vecāki un 1.28 EUR kompensē Cēsu novada pašvaldība.
3. Ar 01.09.2017. Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības programmā noteikt šādu vecāku maksu par ēdināšanas
izdevumiem:
3.1.2. izglītojamiem vecumā no 1 līdz 2 gadiem par vienas dienas trim ēdienreizēm (brokastis, pusdienas , launags) – 1.45
EUR( t.sk.PVN);
3.1.2. izglītojamiem vecumā no 3 gadiem par vienas dienas trim ēdienreizēm (brokastis, pusdienas , launags) – 1.85 EUR(
t.sk.PVN);
4. Vecākiem, kuru bērniem ir ārsta slēdziens par nepieciešamību ievērot speciālu diētu, vecāku maksa par vienu dienu
viena bērna ēdināšanas izdevumiem aprēķināma 50% apmērā no Cēsu novada domes noteiktās vecāku maksas viena
bērna ēdināšanas izdevumiem par vienu dienu.
5. Vecāku maksu par ēdināšanas izdevumiem neiekasē:
5.1. izglītojamā slimības gadījumā, kas apstiprināta ar ģimenes ārsta izziņu;
5.2. vecāku atvaļinājuma laikā;
5.3. ja pirmsskolas izglītības iestāde vai pirmsskolas grupa slēgta saskaņā ar Cēsu novada domes lēmumu;
5.4. ja iestāde nevar nodrošināt vecākus ar pakalpojumu un tas iepriekš rakstveidā saskaņots ar Cēsu novada domes
priekšsēdētāju;
5.5. ja vecāki par to, ka izglītojamais neapmeklēs izglītības iestādi, paziņo iepriekšējā dienā līdz plkst. 9.00
6. Vecāku maksas pārskatīšana par Cēsu novada izglītības iestādēs saņemto ēdināšanas pakalpojumu pirmsskolas
vecuma bērniem notiek vismaz vienu reizi mācību gadā, pakāpeniski tuvinot vecāku maksu tās faktiskajām izmaksām, kas
ietver ēdiena sagatavošanas un produktu izmaksas, kas tiks sasniegtas līdz 2021.gada 1.septembrim.
7. Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu
pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājām, Līvu sākumskolas,
Rāmuļu un Cēsu 2.pamatskolas direktoriem nodrošināt lēmuma ievērošanu.
8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 217 Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada
vispārējās izglītības iestādēs
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punkta (g)
apakšpunktu, Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumiem Nr.172 „ Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”,
02.12.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr.757 „Par ēdināšana procesa organizēšanas kārtību Cēsu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādēs un Vaives pagasta vispārizglītojošās izglītības iestādēs”, ievērojot Publisko iepirkuma likuma 8.panta
septītās daļas iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Cēsu 1.pamatskolā” (identifikācijas numurs:
CNP/2016/81), Publisko iepirkuma likuma 8.panta septītās daļas iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Cēsu
2.pamatskolā” (identifikācijas numurs: CNP/2016/77), Publisko iepirkuma likuma 8.panta septītās daļas iepirkuma
„Ēdināšanas pakalpojums Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu Profesionālā vidusskolā” (identifikācijas
numurs: CNP/2017/3), atklātā konkursa “Ēdināšanas pakalpojumi Cēsu novada izglītības iestādēs” (identifikācijas
CNP/2016/18) rezultātus, ievērojot Cēsu novada domes apvienotās Sociālo un veselības jautājumu un Izglītības, kultūras
un sporta komitejas 10.08.2017. atzinumu (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.08.2017. atzinumu
(protokols Nr.10), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 02.09.2016. lēmumu Nr.230 „Par brokastu, pusdienu, launaga un
vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”.
2. Noteikt Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs šādu standartpusdienu cenu (tai skaitā PVN):
2.1. Cēsu Pilsētas vidusskolā:
2.1.2. 1. - 4. klašu izglītojamiem – 1.42 EUR;
2.1.2. 5.- 12. klašu izglītojamiem – 1.42 EUR.
2.2. Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītojamiem – 1.42 EUR.
2.3. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītojamiem – 1.75 EUR.
2.4. Cēsu Profesionālās vidusskolas izglītojamiem – 1.75 EUR.
2.5. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas 4. – 6.klašu izglītojamiem izglītojamiem – 1.42 EUR.
2.6. Cēsu 1. pamatskolas:
2.6.1.
1. - 4. klašu izglītojamiem – 1.31 EUR;
2.6.2.
5. - 9. klašu izglītojamiem – 1.33 EUR.
2.7. Cēsu 2. pamatskolas:
2.7.1. 1. - 4. klašu izglītojamiem – 1.38 EUR;
2.7.2. 5. - 9. klašu izglītojamiem – 1.38 EUR.
3. Noteikt Līvu sākumskolas un Rāmuļu pamatskolas:
3.1. 1. - 4. klašu izglītojamiem:
3.1.1.
brokastu izmaksa vienai porcijai ir 0.74 EUR (sagatavošanas izdevumi ir 0.31 EUR,
produktu izmaksa 0.43 EUR), no kuras 0.49 EUR sedz izglītojamā vecāki un 0.25 EUR kompensē Cēsu novada
pašvaldība;
3.1.2.
pusdienu izmaksu vienai porcijai ir 1.43 EUR (sagatavošanas izdevumi ir 0.62 EUR ,
produktu izmaksa – 0.81 EUR), no kuras 1.42 EUR sedz valsts budžeta paredzētiem līdzekļiem skolēnu ēdināšanai
pašvaldību pamatizglītības iestādēs un 0.01 EUR sedz izglītojamo vecāki;
3.1.3.
launaga izmaksa vienai porcijai ir 0.67 EUR (sagatavošanas izdevumi ir 0.31 EUR ,
produktu izmaksa – 0.36 EUR), no kuras 0.41 EUR sedz izglītojamā vecāki un 0.26 EUR kompensē Cēsu novada
pašvaldība;
3.1.4.
vakariņu izmaksa vienai porcijai ir 0.81 EUR ( sagatavošanas izdevumi ir 0.31 EUR un
produktu izmaksa – 0.50 EUR), no kuras 0.58 EUR sedz izglītojamā vecāki un 0.23 EUR kompensē Cēsu novada
pašvaldība.
3.2. 5. - 9. klašu izglītojamiem:
3.2.1.
brokastu izmaksa vienai porcijai ir 0.81 EUR (sagatavošanas izdevumi ir 0.31 EUR,
produktu izmaksa 0.50 EUR), no kuras 0.58 EUR sedz izglītojamā vecāki un 0.23 EUR kompensē Cēsu novada
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pašvaldība;
3.2.2.
pusdienu izmaksu vienai porcijai ir 1.57 EUR (sagatavošanas izdevumi ir 0.62 EUR ,
produktu izmaksa – 0.95 EUR), no kuras 1.09 EUR sedz izglītojamā vecāki un 0.48 EUR kompensē Cēsu novada
pašvaldība;
3.2.3.
launaga izmaksa vienai porcijai ir 0.74 EUR (sagatavošanas izdevumi ir 0.31 EUR ,
produktu izmaksa – 0.43 EUR), no kuras 0.49 EUR sedz izglītojamā vecāki un 0.25 EUR kompensē Cēsu novada
pašvaldība;
3.2.4.
vakariņu izmaksa vienai porcijai ir 0.81 EUR ( sagatavošanas izdevumi ir 0.31 EUR un
produktu izmaksa – 0.50 EUR), no kuras 0.58 EUR sedz izglītojamā vecāki un 0.23 EUR kompensē Cēsu novada
pašvaldība.
4.
Noteikt Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes,
Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pirmskolas izglītības
iestādes „Pīlādzītis”, Līvu sākumskolas, Rāmuļu pamatskolas un Cēsu 2. pamatskolas, Cēsu internātskolas – rehabilitācijas
centra darbiniekiem:
4.1. brokastu izmaksa vienai porcijai ir 0.81 EUR (sagatavošanas izdevumi ir 0.31 EUR, produktu izmaksa 0.50 EUR);
4.2. pusdienu izmaksu vienai porcijai ir 1.57 EUR (sagatavošanas izdevumi ir 0.62 EUR , produktu izmaksa – 0.95
EUR);
4.3. launaga izmaksa vienai porcijai ir 0.74 EUR (sagatavošanas izdevumi ir 0.31 EUR , produktu izmaksa – 0.43
EUR);
4.4. vakariņu izmaksa vienai porcijai ir 0.81 EUR ( sagatavošanas izdevumi ir 0.31 EUR un produktu izmaksa – 0.50
EUR).
5.
Noteikt Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs šādu launaga cenu (tai skaitā PVN):
5.1. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas 1. - 4. klašu izglītojamiem – 0.72 EUR;
5.2. Cēsu 2.pamatskolas 1. - 2. klašu izglītojamiem – 0.50 EUR;
5.3. Cēsu 1. pamatskolas 1. - 2. klašu izglītojamiem – 0.50 EUR;
5.4. Cēsu Pilsētas vidusskolas 1. – 2. klases izglītojamiem – 0.57 EUR.
6.
Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu direktoriem, Cēsu novada
pašvaldības Izglītības nodaļai un Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”.

Lēmums Nr. 218 Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2017.gada budžetā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Cēsu novada domes
26.01.2017. lēmumu “Par Cēsu novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 „Par Cēsu novada
pašvaldības 2017. gada budžetu ” (prot. Nr. 1, 31.p.), ievērojot Cēsu novada domes apvienotās Sociālo un veselības
jautājumu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.08.2017. atzinumu (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 17.08.2017. atzinumu (protokols Nr.10), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Izdarīt Cēsu novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta 09.510. – Izglītības pasākumi šādus grozījumus:
1.1.
samazināt budžeta līniju Konkursi , novada olimpiādes – par 151 EUR;
1.2.
samazināt budžeta līniju Ūdens testēšana izglītības iestādēs – par 75 EUR;
1.3.
samazināt budžeta līniju Sporta diena pirmsskolas izglītojamiem – par 14 EUR;
1.4.
samazināt budžeta līniju Sadziedāšanas svētki – par 83 EUR;
1.5.
samazināt budžeta līniju Izglītības iestāžu vadītāju Pieredzes brauciens uz
Poliju – par 20 EUR;
1.6.
palielināt budžeta pozīciju Augusta konference par 343 EUR .
2. Finanšu nodaļai 1.punktā minēto iekļaut 2017.gada budžeta grozījumos.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
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Lēmums Nr. 219 Par grozījumiem 08.07.2014. Nomas līgumā Nr. 432/2014/2-7
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 05.06.2014. lēmumu Nr. 267 „Par telpas Nr.1 nedzīvojamā ēkā, kadastra apzīmējums
4201 006 0402 003, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā” (protokols Nr.7, 17.punkts) un 26.06.2014
lēmumu Nr. 296 „Par telpas Nr.1 nedzīvojamā ēkā, kadastra apzīmējums 4201 006 0402 003, Bērzaines ielā 5, Cēsīs,
Cēsu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 26.punkts), starp Cēsu novada pašvaldību
kā Iznomātāju un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Bērzaines nams” kā Nomnieku noslēgts nomas līgums Nr.
432/2014/2-7, turpmāk – Nomas līgums, ar kuru Iznomātājs nodod Nomniekam un Nomnieks pieņem no Iznomātāja
lietošanā par maksu - nomā telpu Nr. 1 ar kopējo platību 49,5 m2 nedzīvojamā ēkā, kadastra apz. 4201 006 0402 003,
nekustamajā īpašumā Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., turpmāk tekstā – Nomas objekts, ar tiesībām un pienākumiem
veikt būvniecību (Ēkas daļas renovācija) plānotās darbības uzsākšanai un nodrošināšanai, Nomas līguma termiņš līdz
07.07.2024.
Ievērojot ar Cēsu novada domes 05.06.2014. lēmumu Nr. 267 apstiprināto izsoles noteikumu un Nomas līguma 3.punkta
3.1.apakšpunkta nosacījumus, Nomnieks ir veicis ieguldījumus Nomas objektā, īstenojot būvniecību normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, ko apliecina Cēsu novada Būvvaldes Būvinspektora 02.12.2016. atzīme par būvdarbu pabeigšanu
Ēkas fasādes apliecinājuma kartē un Nomnieka iesniegtie finanšu dokumenti (pavadzīmes, maksājumu uzdevumi un
kases čeks) par kopējo sumuu 3749,65 EUR, t.sk., PVN 21%. Iesniegtajos finanšu dokumentos atspoguļotās būvdarbu
cenas ir ekonomiski pamatotas (pirms būvdarbu uzsākšanas Nomnieks ir saņēmis cenu piedāvājumu no trim
būvkomersantiem, darbu realizācijai izvēloties lētāko piedāvājumu), tādējādi uzskatāms, ka Nomnieks ir izpildījis Nomas
līguma 4.2.apakšpunkta nosacījumus, un tā veiktie atlīdzināmie (nepieciešamie un derīgie) izdevumi ir pamatoti.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 77.panta ceturto
daļu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 73. un 78.punktu, 08.07.2014. Nomas
līguma Nr. 432/2014/2-7 4.2.apakšpunktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.08.2017. atzinumu (prot. Nr.10),
Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bērzaines nams” kā Nomnieka veiktos atlīdzināmos
(nepieciešamos un derīgos) izdevumus telpā Nr. 1 nedzīvojamā ēkā, kadastra apz. 4201 006 0402 003, Bērzaines ielā 5,
Cēsīs, Cēsu novadā (Nomas objekts) 3151,98 EUR (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro, 98 centi) apmērā, t.sk.,
PVN 21%.
2. Veikt grozījumu 08.07.2014. Nomas līgumā Nr. 432/2014/2-7, papildinot to ar jaunu 4.2.1 apakšpunktu šādā
redakcijā: “4.2.1 Atlīdzināmie (nepieciešamie un derīgie) izdevumi tiek segti ieskaita veidā no nomas maksas laika periodā
no 01.09.2017. līdz 07.07.2024. (pielikumā: Atlīdzināmo izdevumu segšana ieskaita veidā no nomas maksas). Mainoties
nomas maksai, atlīdzināmo izdevumu segšanas periods var tikt pārrēķināts. Nomnieks iesniedz Iznomātājam savstarpēju
veikto ieguldījumu pieņemšanas nodošanas aktu un rēķinu par pilnu summu 3151,98 EUR, ieskaitot PVN 21%. Iznomātājs
atbilstoši pievienotajam atlīdzināmo izdevumu segšanas grafikam izsniedz Nomniekam rēķinu par telpu nomu”.
3. Uzdot Pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot grozījumus 08.07.2014. Nomas līgumā Nr.
432/2014/2-7.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
SIA Bērzaines nams atlīdzināmo izdevumu segšana ieskaita veidā no nomas maksas

Periods
01.09.2017.-31.12.2017.
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Atlīdzināmie
izdevumi
periodā kopā
153.33 153.33

01.01.2018.-30.06.2018.
01.07.2018.-31.12.2018.
01.01.2019.-30.06.2019.
01.07.2019.-31.12.2019.
01.01.2020.-30.06.2020.
01.07.2020.-31.12.2020.
01.01.2021.-30.06.2021.
01.07.2021.-31.12.2021.
01.01.2022.-30.06.2022.
01.07.2022.-31.12.2022.
01.01.2023.-30.06.2023.
01.07.2023.-31.12.2023.
01.01.2024.-30.06.2024.
01.07.2024.-07.07.2024.

230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
8.65

383.33
613.33
843.33
1073.33
1303.33
1533.33
1763.33
1993.33
2223.33
2453.33
2683.33
2913.33
3143.33
3151.98

Lēmums Nr. 220 Par izdevumu kompensāciju
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Lēmums Nr. 221 Par transformatora ēkas nojaukšanu Lenču ielā 42B, Cēsīs, Cēsu
novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

AS “Sadales tīkls” ir plānojusi pārbūvēt maģistrālo elektropārvades līniju Cēsīs, Lenču ielā, gaisvadu līniju pārbūvējot par
kabeļlīniju gruntī. Objekta nosaukums: “20kV GVL LC-24 (no NC24-24 līdz AC24-11), NC24-24 un T-2339 “Lenču iela”
pārbūve Cēsu novada Cēsu pilsētā”. Projekta ietvaros ir paredzēts demontēt AS “Sadales tīkls” piederošās iekārtas, kuras
atrodas Cēsu novada pašvaldībai, turpmāk – Pašvaldība, piederošā transformatora ēkā (T-2339 “Lenču iela”) Lenču ielā
42B, Cēsīs, Cēsu nov., un uzstādīt mūsdienu prasībām atbilstošas iekārtas konteinertipa transformatoru apakšstacijā.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no zemes gabala 220 m2 platībā un vienas būves (transformatora
ēka), kadastra apzīmējums 4201 002 0122 001, Lenču iela 42B, Cēsis, Cēsu nov., reģistrētas Cēsu rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0051 5524 Cēsu novada pašvaldībai
(11.01.2013. lēmuma datums). Transformatora ēka uzņemta Pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē ar Reģ. Nr. /P946 un
atlikušo bilances vērtību uz 01.08.2017. 1004,10 EUR.
Zemes gabals Cēsīs, Lenču ielā 42b, ar platību 220 m2, ir izveidots ar Cēsu pilsētas domes 1998.gada 22.oktobra lēmumu
Nr.479 transformatoua apakšstacijas T-2339 uzturēšanai. Tā platība un konfigurācija nav piemērota citas funkcijas
patstāvīgas apbūves veidošanai.
Transformatora ēkā, kuras telpu kopējā platība ir 61.4 m2, telpas ir izvietotas divos stāvos. Ēkai nav logu un starp stāviem
nav vispārīgai lietošanai izmantojamas kāpnes (ir tehnoloģiskās kāpnes). Līdz ar to, lai ēku piemērotu citai funkcijai,
nodrošinātu to ar inženierkomunikācijām un normatīviem atbilstošiem energoefektivitātes rādītājiem, būtu nepieciešami
nesamērīgi lieli ieguldījumi, salīdzinot ar ēkas pašreizējo vērtību (kadastrālā vērtība 1856 EUR), vienlaicīgi ar
nepieciešamību pakārtot telpu plānojumu pašreizējam mazvērtīgajam ēkas apjomam.
Saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumu 2016.-2026., transformatora ēka un zemes gabals Lenču ielā 42B, Cēsīs,
Cēsu nov., atrodas funkcionālajā zonā Tehniskās apbūves teritorija, kuras izmantošanas veidi ir transporta apkalpojošā
infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve un inženiertehniskā infrastruktūra.
Ievērojot to, ka līdzās dzīvojamai apbūvei atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes funkcija nebūtu pieļaujama, bet
transporta apkalpojošās infrastruktūras objektu būvniecībai zemes gabals nav piemērots pēc platības un konfigurācijas,
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tas ir piemērots tieši sākotnējai funkcijai – inženiertehniskās infrastruktūras apbūvei, tātad arī jaunas konteinertipa
transformatoru apakšstacijas novietošanai, ko iespējams veikt, nojaucot esošo, mūsdienu prasībām neatbilstošo
transformatoru apakšstacijas ēku.
Pašvaldībā 15.08.2017. elektroniskā sūtījumā saņemts AS “Sadales tīkls” Ziemeļu Kapitālieguldījumu daļas apliecinājums:
“mēs paredzēsim mūsu investīciju objekta ietvaros nodemontēt Cēsu novada pašvaldības transformatora ēku par ST
līdzekļiem, ja saņemsim ēkas īpašnieka atļauju to darīt”.
Ņemot vērā, ka tranformatora ēka nav nepieciešama Pašvaldības funkciju nodrošināšanai, lai veicinātu vides
sakārtošanu un AS “Sadales tīkls” investīciju objekta tehnisku realizāciju, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, Būvniecības likuma 21.panta devīto daļu,
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 25.07.2017. atzinumu (prot. Nr.30), un Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 17.08.2017. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, NMR Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads,
LV-4101, nojaukt transformatora ēku, kadastra apzīmējums 4201 002 0122 001, Lenču ielā 42B, Cēsīs, Cēsu
novadā.
2. Lēmumu nosūtīt AS “Sadales tīkls”, tam pievienojot pavadvēstuli ar Pašvaldības lūgumu investīciju objekta
ietvaros par AS “Sadales tīkls” līdzekļiem nojaukt Pašvaldībai piederošu transformatora ēku Lenču ielā 42B,
Cēsīs, Cēsu novadā.
3. Pēc nojaukšanas darbu pabeigšanas:
3.1. Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt grozījumu veikšanu nekustamā īpašuma Lenču iela 42B,
Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 002 0122, sastāvā, no tā dzēšot būvi;
3.2. Finanšu nodaļai organizēt pamatlīdzekļa ar Reģ. Nr. /P946 izslēgšanu no pamatlīdzekļu saraksta.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 222 Par Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam
aktualizētās sadaļas “Investīciju plāns” apstiprināšanu
Ziņo: I.Ādamsone, Attīstības nodaļas projektu un vides speciāliste
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, informatīvo ziņojumu “Par pilsētvides un policentriskās attīstības
investīciju ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam”, Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra
noteikumu Nr. 614. “Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtības” 20.
punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniedz atzinumu par Cēsu novada attīstības programmas
2013-2019. gadam investīciju plānā iekļautajām projektu idejām 3.3.1. un 5.6.2. specifisko atbalsta mērķu ietvaros.
Pamatojoties uz 2017.gada 31.jūlija Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Lēmumu par “Par projekta iesnieguma
Nr. 5.6.2.0/17/004 apstiprināšanu ar nosacījumu” par kritērija 3.1. daļēju izpildi, ir aktualizēts Cēsu novada pašvaldības
Attīstības programmas III daļas 4. pielikums “Cēsu novada pašvaldības integrētās teritorijas investīciju (ITI) projektu
idejas”, Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizāciju (pielikumā).
2. Publicēt paziņojumu par aktualizēto Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam, investīciju plānu
pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv; 3. Nodrošināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam
investīciju plāna aktualizācijas publisku pieejamību. 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos.
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Investīciju plāna aktualizācija – pielikumā

Lēmums Nr. 223 Par komandējumu uz Zviedriju
Ziņo: Komunikācijas nodaļa
Ņemot vērā ilggadējo sadarbību starp Cēsu novada pašvaldību un Tyresö pašvaldību (Zviedrija), pamatojoties uz Tyresö
pašvaldības saņemto ielūgumu Cēsu novada pārstāvjiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem
Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību
amatpersonu institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 6.2 daļu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem
Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Nosūtīt Cēsu novada domes priekšsēdētāju J.Rozenbergu 14.09.-16.09.2017. (ieskaitot) komandējumā uz
Tyresö (Zviedrija).
2.
Uzdot Finanšu nodaļai (galv.grāmatv.S.Kūlītei) izmaksāt komandējuma dienas naudu pilnā apmērā un,
pamatojoties uz iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem attaisnojuma dokumentiem, kompensēt citus ar komandējumu
saistītos izdevumus (ja tādi radušies) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
3.
Cēsu novada domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā pašvaldības domes priekšsēdētāja pienākumus veic
Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos M.Malcenieks.

Lēmums Nr. 224 Par noteikumu „Grozījumi Darba samaksas noteikumos”
apstiprināšanu
Ziņo: I.Ruhmane, juriste-personāla speciāliste
Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu atlīdzības likuma 3.panta sesto prim daļu un 5.pantu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.apakšpunktu un Cēsu novada domes 19.07.2013.
saistošo noteikumu Nr. 18 “Cēsu novada pasvaldibas nolikums” 31.2.punktu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma, Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt noteikumus „Grozījumi Darba samaksas noteikumos” saskaņā ar pielikumu.

Pielikums
NOTEIKUMI
Cēsīs
24.08.2017.
Nr. 34
Grozījumi Darba samaksas noteikumos
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.apakšpunktu, Valsts un pašvaldību institūciju
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amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.pantu un Cēsu novada domes 19.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18 “Cēsu
novada pašvaldības nolikums” 31.2.punktu
Izdarīt ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajos
Darba samaksas noteikumos, turpmāk- noteikumi, šādu grozījumu:
Izslēgt noteikumu 6.16.punktā vārdus “domes priekšsēdētāja vietniekam”.

Lēmums Nr. 225 Par Konkursa procedūras ar sarunām “Cēsu Viduslaiku Pils
restaurācija un pils dārza apbūves jaunbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr.
CNP/2017/48 ERAF, turpmāku virzību
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Ņemot vērā Cēsu novada domes 11.05.2017. lēmumu Nr.119 “Par projekta pieteikuma “Kultūra, vēsture un arhitektūra
Gaujas un laika lokos” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu” tika veikta iepirkuma procedūra Konkursa
procedūra ar sarunām “Cēsu Viduslaiku Pils restaurācija un pils dārza apbūves jaunbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr.
CNP/2017/48 ERAF. Saņemtā piedāvājuma cena (t.sk. 21% PVN) par aptuveni 400000.00 EUR kopsummā pārsniedz
projekta budžetā plānoto.
Ievērojot likumu “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” un likumu „Par budžetu
un finanšu vadību”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas
2.punktu, Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atļaut iepirkuma komisijai turpināt vērtēt Konkursa procedūrā ar sarunām “Cēsu Viduslaiku Pils restaurācija un
pils dārza apbūves jaunbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2017/48 ERAF, iesniegto pretendenta piedāvājumu.
2. Trūkstošo projekta “Kultūra, vēsture un arhitektūra Gaujas un laika lokos” līdzfinansējumu segt no aizdevuma
līdzekļiem.

Lēmums Nr. 226 Par Cēsu novada pašvaldības Interešu izglītības programmu
izvērtēšanas komisiju
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
LR Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 10.punktu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu un likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1
pantu, ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu
novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un
amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu
novada domes lēmumos, Cēsu novada pašvaldības amatpersonu rīkojumos, darbinieku amata aprakstos noteikto
kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, Cēsu novada dome ar 12 balsīm –
par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
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R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 28 07.2011. lēmumu Nr.411 “Par Cēsu novada pašvaldības
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisiju’’ (prot.Nr. 16, 13.punkts).
2. Izveidot Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
T.JAUNZEMIS, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs,
Komisijas locekļi:
P.IRBINS, Cēsu novada domes deputāts,
L.KOKINA, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja.
Komisijas sekretāre:
A.Kamzole, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas speciāliste.
3. Atļaut P.Irbinam (Cēsu novada domes deputāts) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Interešu
izglītības programmu izvērtēšanas komisijas loceklis), jo amatu savienošana ir saistīta ar amata pienākumu pildīšanu,
nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4. Atļaut P.Irbinam (Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāts), jo amatu savienošana ir saistīta ar amata pienākumu pildīšanu,
nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
5. Atļaut L.Kokinai (Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijas
loceklei, Komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas priekšsēdētājai, Cēsu novada
Sabiedrības veselības veicināšanas komisijas loceklei) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Interešu
izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle), jo amatu savienošana ir saistīta ar amata pienākumu pildīšanu,
nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
6. Atļaut L.Kokinai (Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijas loceklei,
Komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas priekšsēdētājai, Cēsu novada Sabiedrības
veselības veicināšanas komisijas loceklei), jo amatu savienošana ir saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
7. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.septembrī.
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