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Lēmums Nr. 2 Par J.Gobas deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa

Ziņo  J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
            Izskatot Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas 02.01.2018.iesniegumu (reģ. Cēsu novada
pašvaldībā 04.01.2018 Nr.1-25/44), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un trešo daļu, Cēsu
novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izbeigt Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas deputāta pilnvaras pirms termiņa.
 

Lēmums Nr. 3 Grozījumi Cēsu novada domes  22.06.2017. lēmumā nr. 142 “Par
Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”

Ziņo J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 25.01.2018. lēmumu Nr.2 “Par J.Gobas deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa”,
Cēsu novada 18.07.2013.saistošo noteikumu nr. 18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” 8.punktu, Cēsu novada dome ar 12
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.      Sociālo un veselības jautājumu komitejā:
1.1.Izslēgt Jāni Gobu;
1.2.Ievēlēt Birutu Mežali.
2.      Finanšu komitejā:
2.1.Izslēgt Jāni Gobu;
2.2.Ievēlēt Birutu Mežali.
 

Lēmums Nr. 4 Grozījumi 13.07.2017. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 164 “Par
Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”

Ziņo I.Groza, Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas vietniece administratīvajos jautājumos
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, sakarā ar darba attiecību
izbeigšanos ar S.Ratniku, Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās
balsojumā), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sastāvā šādus grozījumus:
Izslēgt no komisijas sastāva S.Ratniku, Administratīvi juridiskās nodaļas juristi.
 

Lēmums Nr. 5 Grozījumi 13.07.2017. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 175  “Par
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas
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 licencēšanas komisiju”

Ziņo I.Groza, Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas vietniece administratīvajos jautājumos
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, sakarā ar darba attiecību
izbeigšanos ar S.Ratniku, Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās
balsojumā), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas  licencēšanas komisijas sastāvā šādus
grozījumus:
Izslēgt no komisijas sastāva S.Ratniku, Administratīvi juridiskās nodaļas juristi.
 

Lēmums Nr. 6 Par Administratīvās komisijas sastāvu

Ziņo I.Groza, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas vietniece administratīvajos jautājumos
 
Cēsu novada pašvaldībā saņemts Administratīvās komisijas vadītājas Ingas Kerliņas iesniegums (reģ. 16.01.2018. Nr.
1025/209) ar lūgumu atbrīvot no Administratīvās komisijas priekšsēdētājas un Administratīvās komisijas Bērnu lietu
apakškomisijas priekšsēdētājas  pienākumu pildīšanas. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izslēgt no Administratīvās komisijas sastāva un komisijas priekšsēdētājas pienākumu pildīšanas Ingu Kerliņu.
 
 

Lēmums Nr. 7 Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas  sastāvu

Ziņo I.Groza, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas vietniece administratīvajos jautājumos
 
Cēsu novada pašvaldībā saņemts Administratīvās komisijas vadītājas Ingas Kerliņas iesniegums (reģ. 16.01.2018. Nr.
1025/209) ar lūgumu atbrīvot no Administratīvās komisijas priekšsēdētājas un Administratīvās komisijas Bērnu lietu
apakškomisijas priekšsēdētājas  pienākumu pildīšanas. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas
24.punktu, Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izslēgt no Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sastāva un komisijas priekšsēdētājas pienākumu
pildīšanas Ingu Kerliņu.
 
 

Lēmums Nr. 8 Par nekustamā īpašuma - Kalnmuižas iela 8, Cēsīs, Cēsu novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 16.11.2017. lēmumu Nr. 305 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
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īpašuma Kalnmuižas iela 8, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols
Nr.16, 5.p), atsavināšanai, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nodeva nekustamo īpašumu - Kalnmuižas
iela 8, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 0028, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums
4201 008 0030, platība 1107 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums.
Uz Nekustamā īpašuma izsoli noteikumos noteiktajā termiņā reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents –
(vārds,uzvārds), un kas Nekustamo īpašumu nosolīja par pēdējo augstāko cenu  5328.00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti
divdesmit astoņi euro un 00 centi). Saskaņā ar Nekustamā īpašuma izsoles noteikumu 5.2.2. punktu Pircējam ir tiesības
iegādāties Īpašuma objektu uz nomaksu ar nomaksas termiņu ne lielāku par pieciem gadiem, samaksājot pirmo iemaksu
(avansu) 10% apmērā no nosolītās cenas. Iemaksātā nodrošinājuma nauda t.i. 522.80 EUR (pieci simti divdesmit divi euro
un 80 centi) tiek ieskaitīta avansā. Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 11.01.2018. (protokols Nr.1)
apstiprināja izsoles rezultātus.
 (vārds,uzvārds) nosolīto Nekustamo īpašumu vēlas iegādāties uz nomaksu ar nomaksas termiņu 5 (pieci) gadi, un ir
samaksājis pirmo iemaksu (avansu), ieskaitot EUR 10.00 (desmit euro un 00 centi) Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu
novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101, banka: AS SEB banka, bankas
kods: UNLALV2X, konts: LV67 UNLA 0004 0001 4234 4. 
     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 16.11.2017. lēmumu Nr. 305 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kalnmuižas iela 8,
Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.16, 5.p), apstiprināto
izsoles noteikumu 7.1.punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 11.01.2018. priekšlikumu
(protokols Nr. 1), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās
balsojumā), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt nekustamā īpašuma Kalnmuižas iela 8, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 0028, kas
sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 008 0030, platība 1107 m2, turpmāk tekstā –
Nekustamais īpašums, 11.01.2018. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem Nekustamo īpašumu nosolīja (vārds,uzvārds), par
pēdējo augstāko cenu 5328.00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti divdesmit astoņi euro un 00 centi).
2.      Piekrist Nekustamo īpašumu pārdot uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 5 (pieci) gadi.
3.      Piešķirt Pircējam tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā pirms nomaksas veikšanas uz sava vārda,
vienlaikus nostiprinot ķīlas tiesības par labu Cēsu novada pašvaldībai.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
5.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
 

Lēmums Nr. 9 Par nekustamā īpašuma -„Jaunkalna Ozoli”, Vaives pagasts, Cēsu
novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 16.11.2017. lēmumu Nr. 306 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma „Jaunkalna Ozoli”, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”
(protokols Nr.16, 6.p), atsavināšanai, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nodeva nekustamo īpašumu -
„Jaunkalna Ozoli”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 004 0179, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala,
kadastra apzīmējums 4290 004 0179, platība 4,2 ha,  turpmāk – Nekustamais īpašums.
Uz Nekustamā īpašuma izsoli noteikumos noteiktajā termiņā reģistrējās un tajā piedalījās divi pretendenti: Cēsu rajona
Vaives pagasta zemnieku saimniecība „VIDUS KRASTIŅI”, reģistrācijas Nr. 49501017614, juridiskā adrese: „Lejas krastiņi”,
Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136, kuru pārstāvēja īpašniece (vārds,uzvārds), dalībnieks reģistrēts ar kārtas Nr.1 un
(vārds,uzvārds), dalībnieks reģistrēts ar kārtas Nr.2.
Nekustamo īpašumu nosolīja par pēdējo augstāko cenu 4800 EUR (četri tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi) dalībnieks
Nr.1. Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 11.01.2018. (protokols Nr.2) apstiprināja izsoles rezultātus.
  Cēsu rajona Vaives pagasta zemnieku saimniecība „VIDUS KRASTIŅI” savu piedāvāto augstāko cenu par Nekustamo
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īpašumu, ko veido starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu (10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i.
430.00 EUR (četri simti trīsdesmit euro 00 centi)), ir samaksājusi, ieskaitot, EUR 4370 (četri tūkstoši  trīs  simti
septiņdesmit euro un 00 centi) Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048,
Bērzaines iela 5, 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 16.11.2017. lēmumu Nr. 306 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunkalna Ozoli”,
Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.16, 6.p),
apstiprināto izsoles noteikumu 7.1.punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 11.01.2018.
priekšlikumu (protokols Nr. 2), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale
nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt nekustamā īpašuma „Jaunkalna Ozoli”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 004 0179, kas
sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4290 004 0179, platība 4,2 ha, turpmāk tekstā – Nekustamais
īpašums, 11.01.2018. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem Nekustamo īpašumu nosolīja Cēsu rajona Vaives pagasta
zemnieku saimniecība „VIDUS KRASTIŅI”, reģistrācijas Nr. 49501017614, juridiskā adrese: „Lejas krastiņi”, Vaives pag.,
Cēsu nov., LV-4136, par pēdējo augstāko cenu 4800 EUR ( četri tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi). 
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma pirkuma
līgumu.
3.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
 

Lēmums Nr. 10 Par pasažieru autobusa VOLVO B10M izsoles atzīšanu par
nenotikušu un to atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
     
                   Ar Cēsu novada domes 07.12.2017. lēmumu Nr. 334 “Par pasažieru autobusa VOLVO B10M
izsoles atzīšanu par nenotikušu un to atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.
17, 3.p.), atsavināšanai tika nodots pasažieru autobuss VOLVO B10M, valsts reģistrācijas numurs JP 6020, identifikācijas
Nr. YV31MA5141A053782, turpmāk –Transportlīdzeklis, par sākumcenu 3760.00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit
euro, 00 centi), t.sk., PVN.
     Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents, kā arī pat neviens nav
izrādījis interesi. Ņemot vērā šādus sertificētā eksperta apsvērumus: Trasportlīdzeklis paredzēts ekspluatācijai pilsētās un
nav paredzēts lauku apstākļiem, motors novietots zem grīdas un līdz ar to ir ļoti zems klīrens, kas apgrūtina
pārvietošanos pa grunts ceļiem. Latvijas tirgū ļoti mazs piedāvājums, beigusies tehniskā skate un autobuss nav
nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, tas netiek izmantots kopš 2016. gada septembra un nav kur novietot
.         
            Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās
daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu,  6.panta otro daļu, 9.panta trešo daļu, 11.panta otro daļu,
16.panta pirmo un otro daļu, piemērojot 32.panta otrās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu un Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 11.01.2018. priekšlikumu (protokols Nr.3),
un, ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par Transportlīdzekļa
nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere),
(deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Atzīt par nenotikušu pasažieru autobusa VOLVO B10M, valsts reģistrācijas numurs JP 6020, identifikācijas Nr.
YV31MA5141A053782, 2018. gada 11. janvāra izsoli.
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2.Atkārtoti nodot atsavināšanai pasažieru autobusu VOLVO B10M, valsts reģistrācijas numurs JP 6020, identifikācijas Nr.
YV31MA5141A053782, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
3. Apstiprināt izsoles sākumcenu, kas ir par 40% mazāka nekā ar Cēsu novada domes 26.10.2017. lēmumu Nr. 278
apstiprinātā: 2820.00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti divdesmit euro, 00 centi).
4. Apstiprināt Transportlīdzekļa izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums
PASAŽIERU AUTOBUSA VOLVO B10M izsoles noteikumi
 
1. vispārīgie noteikumi
 
1.1. Pasažieru autobusa VOLVO B10M, valsts reģistrācijas numurs JP 6020, turpmāk – Transportlīdzeklis,  izsoles
noteikumi, turpmāk – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Transportlīdzekļa izsole atbilstoši Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2.  Transportlīdzekļu atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3. Izsoli organizē Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
1.4. Transportlīdzekļa izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.,- 2018. gada 15. februārī,
plkst. 14:00;
1.5. Transportlīdzekļa izsoles sākumcena tiek noteikta: 2820.00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti divdesmit euro, 00 centi).
1.6. Izsoles solis – 20.00 EUR (divdesmit euro, 00 centi).
1.7. Nodrošinājuma nauda – 10% no Transportlīdzekļa sākumcenas, t.i., 282.00 EUR (divi simti astoņdesmit divi euro,
00centi).
1.8. Nodrošinājuma nauda ieskaitāma  Cēsu novada pašvaldības kontā -  Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr.
90000031048, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi „Nodrošinājuma
nauda pasažieru autobusa izsolei”.
1.9. Sludinājums par Transportlīdzekļa izsoli publicējams, laikrakstā „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
1.10. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      TRANSPORTLĪDZEKĻa raksturojums
2.1. Transportlīdzeklis :
2.1.1.marka, modelis: VOLVO B10M , pasažieru autobuss, valsts reģistrācijas numurs JL2060, identifikācijas Nr.: Nr.
YV31MA5141A053782, motora tilpums: 9.6 L, motora jauda: 180KW, degviela: dīzeļdegviela, riteņu piedziņa: 4x2, 1.
reģistrācija: 07.09.2001., krāsa: dzeltena - zila, odometra rādījums: 216160km, sēdvietu skaits: 44, stāvvietu skaits: 39,
tehniskā apskate: nav; Komplektācija: pilsētas autobuss, hidroliskais stūres pastiprinātājs, automātiskā pārnesumu kārba,
piekare: pneimatiskā, 3 mehāniskās jumta lūkas, borta kompjūters, elektriski regulējami spoguļi, auduma apdares salons, 
ABS, audioaparatūra AM/DVD;
2.1.2.Transportlīdzeklis ir Cēsu novada pašvaldības īpašumā, saskaņā ar transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību Nr. AF
1312560;
2.1.3.Transportlīdzeklim netiek noteikts garantijas termiņš ;
2.1.4.Transportlīdzekļa pārreģistrācijas un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs ;
2.1.5.Transportlīdzekli var apskatīt, iepriekš sazvanot Mārci Leimani, telefons 28331514.
 
3. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1.      Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Transportlīdzekli un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. 3.2.      Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2018.gada 14. februārim
plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.kabinetā (tālr. 26104449, Komisijas
sekretārs) jāreģistrējas un jāiesniedz šādi dokumenti:  3.2.1.      juridiskai personai:
3.2.1.1. pārstāvja pilnvara (oriģināls) vai cits dokuments, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu;
3.2.1.2. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz juridisko personu nav pasludināts maksātnespējas process,
nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu
vai darbības izbeigšanu;

http://www.cesis.lv
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3.2.1.3. statūtu noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.4. informācija par nodrošinājuma naudas iemaksu.
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.2.2.      Fiziskai personai:
3.2.2.1.uzrāda personas apliecinošu dokumentu – pasi;
3.2.2.2.      rakstisks apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process;
3.2.2.3.      informācija par nodrošinājuma naudas samaksu.
Dokumenti un to kopijas noformējami atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu juridisko spēku, to izstrādāšanu un
noformēšanu, kā arī valsts valodas prasībām. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un noteiktajā kartībā tulkoti latviešu valodā.
3.3.      Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku
reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas
adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta
apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4.      Persona netiek reģistrēta, ja:
3.4.1.      nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2.      vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3.      ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta.
 
4.      IZSOLES PROCESS
4.1.      Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem
un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
4.2.        Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3.        Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli
atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, sāk izsoli, piedaloties vienam izsoles
dalībniekam.
4.4.      Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma
nauda netiek atmaksāta.
4.5.       Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles
vadītājs piedāvā šim dalībniekam solīt Transportlīdzekļa pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis
Transportlīdzekļa sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Transportlīdzekli
par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.      Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.7.      Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka
reģistrācijas numuram.
4.8.      Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus,   apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar
izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.9.      Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.10.  Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.11.  Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
4.12.  Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Transportlīdzekli, paziņo sākumcenu, kā arī izsoles soli – summu
par kādu sākumcena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.13.  Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.14.  Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
4.15.  Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Transportlīdzekļa sākumcenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.16.  Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo
solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena
Transportlīdzeklis ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena
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tiek ierakstīti protokolā.
4.17.  Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Transportlīdzekļa tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
ka viņš palielina solīto Transportlīdzekļa cenu par noteikto izsoles soli.
4.18.   Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu
ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. dalībnieki velk lozes
atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.19.  Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.20.  Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai
savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.21.   Izsoles dalībnieks, kurš Transportlīdzekli nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un
neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā Transportlīdzekļa. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no
dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši
vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks,
viņam piedāvā iegūt Transportlīdzekli par viņa pēdējo nosolīto cenu.
4.22.  Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Transportlīdzekli, saņem izziņu par izsolē
iegūto Transportlīdzekli. Izziņā norādīta nosolītā Transportlīdzekļa cena un samaksas kārtība.
4.23.  Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Transportlīdzekli, atmaksā nodrošinājuma naudu piecu darba dienu laikā.
 
5.      Samaksas kārtība
5.1.      Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, t.sk., PVN 21%, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu,
jāsamaksā par nosolīto Transportlīdzekli līdz 2018. gada 2. martam ieskaitot;
5.2.       Ja nosolītājs līdz 2018.gada 2. martam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu
par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Transportlīdzekli un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku,
kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Transportlīdzekli pārsolītajam
pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no
piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Transportlīdzekļa pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja
pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja
pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas
noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta;
5.3.      Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Transportlīdzekli, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta
pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un
Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
6.      Nenotikusi izsole
6.1.      Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1.      noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2.      sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3.      noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
6.1.4.      Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.
 
7.      Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1.      Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome nākošajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un
attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas;
7.2.      Pirkuma līgumu paraksta trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 
8.      Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
8.1.      Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 dienu
laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas;
8.2.      Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie termiņi.
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Lēmums Nr. 11 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela 35,
Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Nekustamais īpašums Vaives iela 35, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0038, turpmāk – Nekustamais īpašums,
reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0053 6897 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 0029, platība 1500 m2.
Zemes lietošanas mērķis: „individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0601) – 1500 m2.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk – Atsavināšanas likums, 1.panta 6.punktu, Pašvaldībā
saņemts SIA „Invest Cēsis”, Reģ. Nr. LV 44103018948, vērtējums, saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma visticamākā tirgus
vērtība 2018. gada 4. janvārī ir 9300.00 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).
Ievērojot Atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, Pašvaldībā saņemta Valsts zemes dienesta 10.01.2018.
Kadastra informācija, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85. pantam, izdrukas ID: i390001508336,
saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 6947.00 EUR (seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit septiņi euro
un 00 centi), Tā kā īpašums izveidots 2014. gadā, tad informācija par Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību uz
2007.gada 31.decembri nav iegūstama.
Uz lēmuma pieņemšanas dienu nepastāv spēkā esošu līgumu par Nekustamā īpašuma lietošanu.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās
daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu un Pārejas noteikumu 12.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 77. panta ceturto daļu, kā
arī Pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 04.10.2016. priekšlikumu (prot.Nr.40) un Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas 11.01.2018. priekšlikumu (prot. Nr.4), ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām
Cēsu novada pašvaldības iestādēm par Nekustamā īpašuma nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada
dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.      Nodot atsavināšanai, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu
Vaives iela 35, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0038, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra
apzīmējums 4201 004 0029, platība 1500 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums.
2.      Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto (sākotnējo) cenu 9300.00 EUR ( deviņi tūkstoši trīs simti euro un 00
centi).

Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.1.
Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.2.
Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.3.

 
Pielikums
cĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA vaives iela 35, cēsis, cēsu nov. izsoles noteikumi
 

vispārīgie noteikumi1.

1.1    Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela 35, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0038,
kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0029, platība 1500 m2, turpmāk – Nekustamais
īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā - Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole
atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2.  Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3. Izsoli organizē Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
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1.4.   Nekustamā īpašuma izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 2018.gada 8. martā plkst. 14:00.
1.5.        Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) cena 9300.00 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).
1.6.  Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).
1.7.       Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 930.00  EUR (deviņi simti
trīsdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr.
90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts:
LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Vaives iela 35, izsolei”.
1.8.        Sludinājums par Nekustamā īpašuma izsoli publicējams Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”, laikrakstā „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
1.9.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      Nekustamā īpašuma raksturojums
2.1. Nekustamais īpašums Vaives iela 35, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0038, turpmāk – Nekustamais
īpašums, reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0053
6897 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 0029, platība 1500 m2.
Nekustamajam īpašumam nav zemesgrāmatā reģistrētu atsavināšanas aizliegumu.
2.2.Apbūvei paredzētais Nekustamais īpašums kadastrāli uzmērīts un izgatavoti zemes vienības, kadastra apzīmējums
4201 004 0029, robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni, nosakot zemes vienības platību un apgrūtinājumus: 731309100
– būvniecības ierobežojumu teritorija, kas  noteikta teritorijas plānošanas dokumenta – 0,0246ha;
2.3. Nekustamais īpašums atrodas Cēsu pilsētā, mikrorajonā Zeltkalns. Apkārtnē individuālā apbūve. Zemes gabals
taisnstūra formas, zemes ar līdzenu reljefu, teritorija nav nožogota. Komunikācijas – ir elektrības pieslēgums, iespēja
pieslēgties pilsētas ūdensvadam un kanalizācijai pa Vaives ielu.
2.4.Zemes lietošanas mērķis: „individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0601) –1500 m2.
 
3.      IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1.Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
3.2.Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2018.gada 7. martam plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5,
Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.kabinetā (tālr. 26104449, Komisijas sekretārs ) jāreģistrējas un jāiesniedz vai jāuzrāda šādi
dokumenti: 
       3.2.1. Juridiskai personai: 3.2.1.1. apliecināta spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes
institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.2. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai
pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu vai darbības
izbeigšanu;
3.2.1.3. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
3.2.1.4. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
3.2.1.5. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu;
3.2.1.6. ja paredzēts nekustamā īpašuma nomaksas pirkums, Latvijā reģistrēta juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība
iesniedz dokumentu par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās
apdrošināšanas maksājumus, bet ārvalstu juridiskā persona , kā arī pilnsabiedrība – to apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts
bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību.
             3.2.2 . Fiziskai personai:
                   3.2.2.1. uzrāda personas apliecinošu dokumentu - pasi;
                   3.2.2.2. rakstveida apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts
maksātnespējas process;
3.2.2.3. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu.  
Dokumenti un to kopijas noformējami atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu juridisko spēku, to izstrādāšanu un
noformēšanu, kā arī valsts valodas prasībām. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un noteiktajā kartībā tulkoti latviešu valodā.
3.3. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.apakšpunktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku
reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas

http://www.cesis.lv
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adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.apakšpunkta
apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
3.4.1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.apakšpunkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3. ja uz izsoles dienu ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā maksātnespēju, bankrotu, vai darbības izbeigšanu.
 
4.      Izsoles process
4.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecības.
4.2.Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz
divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, sāk izsoli, piedaloties vienam izsoles
dalībniekam.
4.4.Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un
viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.5.Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs
piedāvā šim dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis
Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo
īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.7.Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka
reģistrācijas numuram.
4.8.Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.9.Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, to Komisija (ja tai ir zināms) vai kāds no dalībniekiem
paziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.
4.10.Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.11.Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.12.Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
4.13.Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles
soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.14.Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles
sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par
atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.15.Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.16.Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
4.17.Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.18.Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja
reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs
reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais
īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek
ierakstīti protokolā.
4.19.Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
4.20. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu
ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes
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atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.21.Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar
parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.22.Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas Komisijai
savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.23.Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un
neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc Komisijas lēmuma viņš tiek svītrots
no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir
palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens
dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
4.24.Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē
iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība. 
4.25.Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā no
izsoles dienas.
 
5. Samaksas kārtība
5.1. Nosolītājam samaksātais nodrošinājums 930.00  EUR (deviņi simti trīsdesmit euro un 00 centi) tiek ieskaitīts
pirkuma maksā.
5.2.         Pirkuma maksu var maksāt:
5.2.1. kā tūlītēju samaksu, samaksājot visu pirkuma maksu par nosolīto Nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles
dienas, t.i., līdz 2018.gada 23. martam ieskaitot;
5.2.2. iegādājoties Nekustamo īpašumu uz nomaksu šādā kārtībā:
5.2.2.1.         pirmā iemaksa 10% no pirkuma maksas jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, t.i., līdz
2018.gada 23. martam ieskaitot;
5.2.2.2.         pārējā pirkuma maksas daļa jāsamaksā, veicot maksājumus vienu reizi mēnesī, nosakot nomaksas
termiņu ne ilgāk kā 5 gadi no pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
5.3.  Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par
pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Pircējam ir tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava
vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu atsavinātājam.
5.4.  Ja līdz 2018.gada 23. martam ieskaitot nosolītājs nav izpildījis šo Noteikumu 5.2.1. vai 5.2.2.1. apakšpunktos minētās
prasības, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo
īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs).
Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā
cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot Komisijai par
Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā,
tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis Komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt Komisijas piedāvājumam, nosolītā
summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētājam
nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
5.6. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma
līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu
novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
6. Nenotikusi izsole
6.1.Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens  neierodas;
6.1.2. sākumcena nav pārsolīta;
             6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
            6.1.4. nolikuma 5.6.punktā noteiktajā gadījumā.
 
7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1. Pēc šo Noteikumu 5.2.1. vai 5.2.2.1. apakšpunktos noteiktajā termiņā un apmērā veiktās pirkuma samaksas un attiecīga
apliecinoša dokumenta saņemšanas Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
7.2. Pirkuma līgumu paraksta 30 (trīsdesmit dienu) laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
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8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
8.1.Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu
laikā no attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
8.2.Ja komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.
 
 

Lēmums Nr. 12 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Andreja iela,
Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Nekustamais īpašums Andreja iela, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0055, turpmāk – Nekustamais īpašums,
reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0057 4746 uz
Cēsu novada pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 17.01.2018. Nekustamais
īpašums sastāv no zemes vienības, kadastra apzīmējums 4201 003 0052, platība 191 m2.
Zemes lietošanas mērķis: „komercdarbības objektu apbūve” (0801) – 191 m2.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk – Atsavināšanas likums, 1.panta 6.punktu, Pašvaldībā
saņemts SIA „Invest Cēsis”, Reģ. Nr. LV 44103018948, vērtējums, saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma visticamākā tirgus
vērtība 2018. gada 24. janvārī ir 680.00 EUR ( seši simti astoņdesmit euro un 00 centi).
Ievērojot Atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, Pašvaldībā saņemts Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālās nodaļas 24.01.2018. Kadastra informācija, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85. pantam
izdruka ID:i390001511517, saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 837 EUR (astoņi simti trīsdesmit
septiņi euro un 00 centi), Tā kā īpašums izveidots 2017. gadā, tad informācija par Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību
uz 2007.gada 31.decembri nav iegūstama.
Uz lēmuma pieņemšanas dienu nepastāv spēkā esošu līgumu par Nekustamā īpašuma lietošanu.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās
daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu un Pārejas noteikumu 12.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 77. panta ceturto daļu, kā
arī Pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.09.2017. priekšlikumu (prot. Nr.37) un Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas 25.01.2018. priekšlikumu (prot. Nr. 6), ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no
citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par Nekustamā īpašuma nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu
novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot atsavināšanai, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu
Andreja iela, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0055, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra
apzīmējums 4201 003 0052, platība 191 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums.
2.      Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto (sākotnējo) cenu 837 EUR (astoņi simti trīsdesmit septiņi euro un 00
centi).

Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.1.
Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.2.
Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.3.

 
Pielikums
cĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ANDREJA IELA, cēsis, cēsu nov. izsoles noteikumi
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vispārīgie noteikumi1.

1.1. Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Andreja iela , Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0055, kas
sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 003 0052, platība 191 m2, turpmāk – Nekustamais
īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā - Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole
atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3. Izsoli organizē Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
2.3.   Nekustamā īpašuma izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 2018.gada 6. martā plkst. 14:00.
1.4.Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) cena 837 EUR (astoņi simti trīsdesmit septiņi euro un 00 centi).
1.5.Izsoles solis – 20.00 EUR (divdesmit euro un 00 centi).
1.6. Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 83.70  EUR (astoņdesmit trīs euro un 70
centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5,
Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344, ar
norādi „Nodrošinājuma nauda nekustamā īpašuma Andreja iela, izsolei”.
1.7. Sludinājums par Nekustamā īpašuma izsoli publicējams Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
laikrakstā „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
1.8. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      Nekustamā īpašuma raksturojums
2.5. Nekustamais īpašums Andreja iela , Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0055, kas sastāv no neapbūvēta
zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 003 0052, platība 191 m2,  turpmāk – Nekustamais īpašums, reģistrēts Cēsu
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā  Nr. 100000574746 uz Cēsu novada
pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 17.01.2018. Nekustamajam īpašumam nav
zemesgrāmatā reģistrētu atsavināšanas aizliegumu.
          Apbūvei paredzētais Nekustamais īpašums kadastrāli uzmērīts un izgatavoti zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4201 003 0052, robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni, nosakot zemes vienības platību un
apgrūtinājumus: 7313090100- būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas attīstības plānošanas
dokumentā- 0.0044ha; 7312010300-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu 0.0051 ha;
7312080101- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem – 0.0001 ha
              Nekustamais īpašums atrodas Cēsu pilsētā, dzīvojamā rajonā Lauciņi. Apkārtnē komerciālā rakstura
apbūve. Zemes gabals regulāras taisnstūra formas, zeme ar līdzenu reljefu, šaurs taisnstūra veida zemes gabals.
       Zemes lietošanas mērķis: „komercdarbības objektu apbūve” (0801) – 191 m2.
 
5.      IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
5.1.Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
5.2.Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2018.gada 5. martam plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5,
Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.kabinetā (tālr. 26104449, Komisijas sekretārs ) jāreģistrējas un jāiesniedz vai jāuzrāda šādi
dokumenti: 
       3.2.1. Juridiskai personai: 3.2.1.1. apliecināta spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes
institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.2. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai
pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu vai darbības
izbeigšanu;
3.2.1.3. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
3.2.1.4. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
3.2.1.5. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu;
             3.2.2 . Fiziskai personai:
                   3.2.2.1. uzrāda personas apliecinošu dokumentu - pasi;
                   3.2.2.2. rakstveida apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts
maksātnespējas process;
3.2.2.3. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu.  
Dokumenti un to kopijas noformējami atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu juridisko spēku, to izstrādāšanu un

http://www.cesis.lv
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noformēšanu, kā arī valsts valodas prasībām. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un noteiktajā kartībā tulkoti latviešu valodā.
3.3. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas
lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi,
juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos
iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
3.4.1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3. ja uz izsoles dienu ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā maksātnespēju, bankrotu, vai darbības izbeigšanu;
 
4. Izsoles process
4.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecības.
4.2.Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz
divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, sāk izsoli, piedaloties vienam izsoles
dalībniekam.
4.4.Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un
viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.5.Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs
piedāvā šim dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis
Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo
īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.7.Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka
reģistrācijas numuram.
4.8.Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.9.Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, to Komisija (ja tai ir zināms) vai kāds no dalībniekiem
paziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.
4.10.Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.11.Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.12.Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
4.13.Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles
soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.14.Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles
sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par
atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.15.Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.16.Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
4.17.Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.18.Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja
reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs
reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais
īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek
ierakstīti protokolā.
4.19.Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
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ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
4.20. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu
ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes
atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.21.Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar
parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.22.Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas Komisijai
savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.23.Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un
neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc Komisijas lēmuma viņš tiek svītrots
no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir
palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens
dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
4.24.Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē
iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība. 
4.25.Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā no
izsoles dienas.
 
5. Samaksas kārtība
5.1. Nosolītājam samaksātais nodrošinājums 83.70  EUR (astoņdesmit trīs euro un 70 centi) tiek ieskaitīts pirkuma maksā.
5.4.         Pirkuma maksa jāveic:
5.4.1. samaksājot visu pirkuma maksu par nosolīto Nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā t.i. līdz 2018.gada 21. martam
ieskaitot;
5.3.  Ja līdz 2018.gada 21. martam ieskaitot nosolītājs nav izpildījis šo Noteikumu 5.2.1., Komisijai ir tiesības pieņemt
lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles
dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu
pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu
nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot Komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto
augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis Komisijas
piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt Komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma
līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētājam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
5.4. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma
līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu
novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
6. Nenotikusi izsole
6.1.Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens  neierodas;
6.1.2. sākumcena nav pārsolīta;
            6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
            6.1.4. nolikuma 5.4.punktā noteiktajā gadījumā.
 
7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1. Pēc šo Noteikumu 5.2.1. punktā noteiktajā termiņā un apmērā veiktās pirkuma samaksas un attiecīga apliecinoša
dokumenta saņemšanas Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
7.2. Pirkuma līgumu paraksta 30 (trīsdesmit dienu) laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 
 
 
8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
8.1.Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu
laikā no attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
8.2.Ja komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.
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Lēmums Nr. 13 #Par nolikuma “Grozījumi 26.06.2014. nolikumā Nr.29 “Par Cēsu
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata
vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība”” apstiprināšanu

Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 29.08.2017. LR MK noteikumiem Nr.511
“Grozījums Ministra kabineta 2015. gada 24 novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas
apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu””, Cēsu novada dome ar 12 balsīm
– par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.                  Apstiprināt nolikumu “Grozījumi 26.06.2014. nolikumā Nr.29 “ Cēsu novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība”
saskaņā ar pielikumu.
2.                  Lēmuma izpildi nodrošināt vispārējās izglītības iestāžu direktoriem.
 
 
 
 
 
 
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
 
25.01.2018.                                                                     
                                Nr.3
 
Grozījumi 26.06.2014. nolikumā Nr.29 “Par Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku
amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība”
 
1.                  Izdarīt 26.06.2014. nolikumā Nr.29 “ Par Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtību” šādus grozījumus:
 
Izteikt 2.1.punktā tabulu šādā redakcijā:
Tabula Nr.1

Nr.p.k. Amata vienības nosaukums Mēnešalga vienai likmei, EUR
1. Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 780
2. Lietvede 603
3. Kopēšanas mašīnu operators 430
4. Laborants 430
5. Datorsistēmu tehniķis 629
6. Kurinātājs 430
7. Dežurants 430
8. Remontstrādnieks 430
9. Sētnieks 430
10. Garderobists 430
11. Sargs 430
12. Medicīnas māsa 504
13. Skolotāja palīgs 473
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14. Sociālais aprūpētājs 544
15. Pavārs 479
16. Virtuves strādnieks 473

 
2.      Nolikums stājas spēkā ar 01.01.2018.
 

Lēmums Nr. 14 Par nolikuma “Grozījumi 26.06.2014. nolikumā Nr.30 “Par Cēsu
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata
vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība”” apstiprināšanu

Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 29.08.2017. LR MK noteikumiem Nr.511
“Grozījums Ministra kabineta 2015. gada 24 novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas
apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu””, Cēsu novada dome ar 12 balsīm
– par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Apstiprināt nolikumu “Grozījumi 26.06.2014. nolikumā Nr.30 “ Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības1.
iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība” saskaņā ar
pielikumu.
Lēmuma izpildi nodrošināt izglītības iestāžu direktoriem/vadītājiem.2.

 
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
 
25.01.2018.                                                                     
                                Nr.4
 
Grozījumi 26.06.2014. nolikumā Nr.30 “Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko
darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība”
 
1.      Izdarīt 26.06.2014. nolikumā Nr.30 “ Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko
darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtību” šādus grozījumus:
1.1.Izteikt 2.1.6.punktu šādā redakcijā:
“2.1.6. Vadītāja vietnieka saimnieciskajā darbā mēnešalga tiek noteikta šādi:
-         Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei – 611,06 EUR;
-         Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei – 905,28 EUR;
-         Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei – 848,70 EUR;
-         Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei – 905,28 EUR.”
1.2.Izteikt 2.2.6. punktu šādā redakcijā:
“2.2.6. Lietveža mēnešalga tiek noteikta šādi:
-         Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei – 458,30 EUR;
-         Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei – 642,75 EUR;
-         Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei – 602,58 EUR;
-         Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei – 642,75 EUR.”
1.3.Izteikt 2.5.6.punktu šādā redakcijā:
“ 2.5.6. Pavāra mēnešalga tiek noteikta šādi:
-         Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei – 543,17 EUR;
-         Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei – 509,22 EUR;
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-         Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei – 570,33 EUR.”
1.4.Izteikt 2.8.7.punktu šādā redakcijā:
“2.8.7. Medicīnas māsas mēnešalga tiek noteikta šādi:
-         Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei – 458,30 EUR;
-         Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei – 642,75 EUR;
-         Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei – 509,22 EUR;
-         Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei – 642,75 EUR.”
 
2.      Nolikums stājas spēka ar 01.01.2018.
 
 
 
 

Lēmums Nr. 15 Par nolietojuma apmēra un apmaksas kārtības apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no diviem zemes gabaliem un vienas ēkas, Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu
nov., kadastra numurs 4201 005 1502, reģistrētas Cēsu rajona tiesa Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 1000 0013 2773 (lēmuma datums 22.10.2013. – pilns īpašuma sastāvs) Cēsu novada pašvaldībai, turpmāk –
Pašvaldība.
31.03.2014. starp Pašvaldību un SIA „Vidzemes koncertzāle” noslēgts Pārvaldīšanas līgums Nr. 169/2014/2-20.2 saskaņā ar
kuru Cēsu novada pašvaldības nekustamais īpašums Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1502 tiek
nodots pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 27.03.2014. lēmumu Nr.164 “Par telpu grupas (izglītības iestāde), kadastra
apzīmējums 4201 005 1502 001 020, Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā” (protokols Nr.4, 15.punkts),
SIA “Vidzemes koncertzāle” 2014.gada 17.aprīlī noslēdza nomas līgumu Nr. 4-9/2 ar Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolu.
Saskaņā ar līgumu, nomas maksa par telpām tika pielīgta EUR 5.07 par 1 m2 mēnesī bez PVN. Nomas maksas tika
noteikta ievērojot Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” nosacījumus, bet,
ņemot vērā plānotās izmaksas, nevis pamatojoties uz iepriekšējo periodu faktiskajām izmaksām. Koncertzāle jau
2015.gada 23.martā ar vēstuli Nr.1-6/10 un 2016.gada 27.jūnija vēstuli Nr.1-6/39 informēja Skolu par faktiskām nomas
maksas izmaksām un nepieciešamību nomas maksu palielināt.
SIA “Vidzemes koncertzāle”, pamatojoties uz 08.12.2017. dalībnieku sapulcē apstiprināto SIA “Vidzemes koncertzāle”
2018.gada budžetu (protokols Nr.6, punkts 1.), nosūtīja Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai vēstuli par
nepieciešamību palielināt nomas maksu, lai nosegtu pamatlīdzekļu nolietojumu pilnā apmērā.
Saskaņā ar faktiskajām ēkas uzturēšanas izmaksām un veiktajiem aprēķiniem par 2018.gadu, nomas maksa Skolai par
telpām Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu novadā sastāda EUR 5,78 par 1 m2 mēnesī bez PVN. 2018.gada plānotā nomas maksa
bez PVN sastāda EUR 81 085,42 t.sk. plānotās uzturēšanas izmaksas EUR 56 435,86 un nomāto pamatlīdzekļu
nolietojums EUR 24 649.56.
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola savā atbildes vēstulē norādīja, ka izvērtējot skolai pieejamo finansējumu arī
2018.gadā, esošā budžeta ietvaros skolai nav iespēja nodrošināt nomas maksas pieaugumu.
Ievērojot 19.12.2016. dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr.4, punkts 1.) un Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas
04.01.2018. vēstulē Nr.1.20/002 norādīto, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2018. atzinumu (prot.
Nr.1), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Apstiprināt Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai lietošanā par maksu – nomā, nodoto mēbelētu un ar1.
inženiertehnoloģisko infrastruktūru aprīkotu telpu grupu, kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001 020,  ar adresi
Raunas iela 12-2, Cēsis, Cēsu nov., 1168,4 m2 platībā, kopējas izmaksas 2017.gadā EUR 55 522.32 un pamatlīdzekļu
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nolietojumu EUR 15 563.16, saskaņā ar lēmuma 1.pielikumā pievienoto pašizmaksu aprēķinu.
Atļaut SIA “Vidzemes koncertzāle” pamatlīdzekļu nolietojumu kopā EUR 15 563.16 apmērā atmaksāt 2018.gadā –2.
dzēšot katru mēnesi 1/12 daļu, t.i. EUR 1 296.93.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.3.

 
pielikums
 

Lēmums Nr. 16 Par telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no diviem zemes gabaliem un vienas ēkas, Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu
nov., kadastra numurs 4201 005 1502, reģistrētas Cēsu rajona tiesa Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 1000 0013 2773 (lēmuma datums 22.10.2013. – pilns īpašuma sastāvs) Cēsu novada pašvaldībai, turpmāk –
Pašvaldība.
31.03.2014. starp Pašvaldību un SIA „Vidzemes koncertzāle” noslēgts Pārvaldīšanas līgums Nr. 169/2014/2-20.2 saskaņā ar
kuru Cēsu novada pašvaldības nekustamais īpašums Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1502 tiek
nodots pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”.
27.04.2015. starp Pašvaldību un SIA „Vidzemes koncertzāle” noslēgts Deleģēšanas līgums Nr.226/2015/2-20.1, ar kuru
noteikts, ka SIA „Vidzemes koncertzāle” nodrošina Cēsu novada amatiermākslas kolektīviem telpas ēkā Raunas ielā 12,
Cēsīs, Cēsu nov., mēģinājumiem, koncertiem un izrādēm.
            Ievērojot 08.12.2017. dalībnieku sapulcē apstiprināto SIA “Vidzemes koncertzāle” 2018.gada budžetu
(protokols Nr.6, punkts 1.), likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, Ministru kabineta 08.06.2010.
noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 54. - 59.punktu, 08.05.2017. Deleģēšanas līguma Nr.
Nr.244/2017/2-20.1 3.6.1.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2018. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu
novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 26.01.2017. lēmumu Nr.18 “Par telpu uzturēšanas izmaksu
kompensācijas maksu apstiprināšanu” (26.01.2017.sēdes protokols Nr.1,  19.p.)

Apstiprināt amatiermākslas kolektīviem lietošanā nodoto telpu Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 42011.
005 1502 uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksu:

2.1.EUR 5.01 (mēnesī par vienu kvadrātmetru) par telpu Nr.118 (85.4 m2), Nr.116 (38.2 m2), Nr.111 (39.8 m2), Nr.117 (2.6 m2),
Nr.2 (31.1 m2), Nr.106 (49.2 m2), Nr.4 (51.5 m2), Nr.45 (107.8 m2), turpmāk viss kopā – Telpas pastāvīgā lietošanā (telpu
Nr. un telpu platība saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu), saskaņā ar lēmuma 1.pielikumā pievienoto
pašizmaksas aprēķinu;
3.      EUR 111.85 (stundā) par telpu Nr.35 (Lielā zāle) izmantošanu, saskaņā ar lēmuma 2.pielikumā pievienoto
izmaksu aprēķinu.
4.      Apstiprināt nomas maksu par telpām Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1502 –
nedzīvojamas biroja telpas Nr. 85 ēkas 5.stāvā ar kopējo platību 120.1 m2 EUR 3.96 (mēnesī par vienu kvadrātmetru), bez
PVN, saskaņā ar lēmuma 1.pielikumā pievienoto pašizmaksu aprēķinu. Papildus tam tiek apmaksāti komunālie
pakalpojumi (centrālapkure, elektroenerģija, ūdens un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, interneta pieslēgums).

Izcenojums tiek piemērots, sākot ar 2018.gada 1.janvāri.1.

6.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2018/pielikums%20lem.nr.15.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2018/pielikums%20lem.nr.16.pdf
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Lēmums Nr. 17 Par SIA “Vidzemes koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas
maksas un pakalpojumu maksas noteikumu apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot 31.03.2014. starp Cēsu novada pašvaldību un SIA „Vidzemes koncertzāle” noslēgtā Pārvaldīšanas līguma Nr.
169/2014/2-20.2, saskaņā ar kuru Cēsu novada pašvaldības nekustamais īpašums Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov.,
kadastra Nr. 4201 005 1502 ir nodots pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”, 3.1.4.apakšpunktu un pamatojoties uz
Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 18.01.2018. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere),
(deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Apstiprināt SIA "Vidzemes koncertzāle" telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumus1.
saskaņā ar pielikumu.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.2.

 
Pielikums
 
 

Lēmums Nr. 18 Zemes nomas līguma Nr. 2-7-1/2008 par zemes gabala Edvarda
Treimaņa - Zvārguļa ielā 16, Cēsīs,  Cēsu nov., nomu izbeigšanu pirms termiņa

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
          Cēsu novada pašvaldībā saņemts SIA „DANKERS & PARTNERI”, juridiskā adrese Priekuļu iela 18, Cēsis,
Cēsu nov., 29.12.2017. iesniegums Nr.1.1-06/15 (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts 02.01.2018., reģ.Nr.2/7), ar lūgumu
izbeigt zemes nomas līgumu par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov., nomu. Iesniegumā
norādīts, ka Nomnieks ir veicis zemes gabala sakopšanu atbilstoši sakārtotas vides prasībām un Cēsu novada pašvaldības
saistošo noteikumu prasībām.
           Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumu Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa –
Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”, starp Cēsu pilsētas domi (pēc administratīvi teritoriālās reformas – Cēsu novada
pašvaldība), reģ. Nr.90000031048, juridiskā adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., kā Iznomātāju un SIA „Rasmanis &
Dankers” (tagad SIA „DANKERS & PARTNERI”) reģ. Nr.44103020463, juridiskā adrese Priekuļu iela 18, Cēsis, Cēsu nov.,
kā Nomnieku, 02.01.2008. noslēgts zemes nomas līgums, turpmāk – Līgums, ar kuru Iznomātājs nodevis un Nomnieks
pieņēmis lietošanā par maksu – nomā ar apbūves tiesībām zemes gabalu Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs
(kadastra Nr.4201 003 0904), 7755 m² platībā, birstošu būvmateriālu uzglabāšanas un realizēšanas laukuma izveidošanai
un ražošanas ēkas būvniecībai. Papildus Līgumā noteiktajam izmantošanas mērķim ar 05.09.2016. Līguma grozījumiem
atļauts veikt cieto celtniecības atkritumu, t.sk. arī koka, uzglabāšanu, šķirošanu un pārstrādi. Nekustamais īpašums
Nomniekam nomā ir nodots līdz 31.12.2019.
         Saskaņā ar Līguma 4.1.1. punktu Nomniekam līdz 30.06.2017. bija jāizstrādā un jāiesniedz Cēsu novada
pašvaldībā apstiprināšanai detālplānojums, kā arī jāizstrādā un jāiesniedz Cēsu novada Būvvaldē projekta dokumentācija
un jāsaņem būvatļauja zemes gabala apbūvei, saskaņā ar Līguma nosacījumiem.  Minētās darbības Līgumā noteiktajā
termiņā netika veiktas.
          Izskatot SIA „DANKERS & PARTNERI” valdes priekšsēdētāja U.Lasmaņa iesniegumu, ievērojot iepriekš
minēto, kā arī to, ka Līguma darbības laikā Nomnieks nav Nekustamajam īpašumam izdarījis kaitējumu un to nav
apgrūtinājis ar jaunām lietu tiesībām, vadoties no Civillikuma 1864. un 1865. pantiem, kas nosaka Atcēlējs līguma

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2018/pielikums%20lem.%20nr.17.pdf
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pamatnoteikumus, pamatojoties uz Līguma 7.3.1. punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijas 09.01.2018. priekšlikumu (prot.Nr.2) izbeigt Zemes gabala nomas līgumu pirms termiņa, Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 18.01.2018. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere),
(deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumu Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda
Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”.
2.      Izbeigt pirms termiņa ar 01.01.2018. Zemes gabala nomas līgumu Nr.2-7-1/2008, kas 02.01.2008. noslēgts starp
Cēsu pilsētas domi (pēc administratīvi teritoriālās reformas – Cēsu novada pašvaldība), reģ. Nr.90000031048, juridiskā
adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., kā Iznomātāju un SIA „Rasmanis & Dankers” (tagad SIA „DANKERS &
PARTNERI”) reģ. Nr.44103020463, juridiskā adrese Priekuļu iela 18, Cēsis, Cēsu nov., kā Nomnieku, par zemes gabalu
Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 003 0904).
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot Atcēlējs līgumu un veikt visas darbības,
lai dzēstu Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0018 8347 ierakstu par nomas tiesībām uz zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 4201 003 0904 (III. daļa 1.iedaļa 2.1.punkts).
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 19 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Elm Media”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
iedzīvotāju izglītība, kā arī saskaņā ar 15.panta pirmās daļas 5.punktu - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu
pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un
ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un
otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā,
ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā
persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.
Nodibinājums “Elm Media”, reģistrācijas Nr. 40008112314, dibināts 2007. gadā ar mērķi piesaistīt sabiedrības uzmanību
aktuālu sociālo un vides aizsardzības jautājumu risināšanai ar dokumentālā kino un foto projektiem. Nodibinājumam “Elm
Media” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Pamatojoties uz 2013.gada 16.maija Cēsu novada domes lēmumu
Nr.189 “Par nedzīvojamo telpu Piebalgas ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā”, nodibinājums
“Elm Media” saņēmis bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 19, Cēsīs, un 2017.gada 11.maija Cēsu
novada domes lēmuma nr.120 “Par nedzīvojamo telpu Muižas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības
lietošanā” saņēmis nekustamo īpašumu Muižas ielā 3, Cēsīs, ar mērķi veidot Ruckas mākslas rezidenču centru -
starptautiski atpazīstamu starpdisciplināru kultūras un mākslas norišu vietu, kas vienlaikus būtu kino un fotogrāfijas
rezidence un platforma sadarbības projektu īstenošanai un jaunu kontaktu veidošanai un attīstīšanai. Rezidenču centra
galvenie darbības virzieni ir:
-          starptautisku vasaras skolu un semināru organizēšana kultūras, mākslas un sociālo zinātņu jomā;
-          rezidenču centrs Latvijas un ārzemju māksliniekiem analogās fotogrāfijas un video pēcapstrādes jomā;
-          izglītojošu pasākumu organizēšana Cēsu novada iedzīvotājiem.
Ruckas mākslas rezidenču centrs pirmos apmeklētājus uzņēma 2014.gada vasarā. Aizvadīto trīs sezonu laikā centrs ir
veiksmīgi palielinājis notiekošo pasākumu skaitu un veicinājis rezidenču centra atpazīstamību gan Latvijā, gan ārvalstīs,
kā arī devis ieguldījumu Cēsu kā kultūras pilsētas attīstībā. Rezidenču centrs ir vienīgā šāda veida organizācija Vidzemē,
un tās neilgajā darbības laikā centra veidotāji ir izjutuši lielu ārvalstu un Latvijas audiovizuālās un citu mākslas jomu
pārstāvju interesi par iespēju uzturēties un organizēt pasākumus Ruckā. Tas liecina par to, ka centram ir potenciāls kļūt
par starptautisku, starpdisciplināru kultūras un mākslas norišu vietu, kas pulcē dažādu radošo jomu pārstāvjus. Izvērtējot
nodibinājuma iesniegto ziņojumu Cēsu novada pašvaldībai, kas tika izskatīts 26.03.2015. Izglītības, kultūras un sporta
komitejas sēdē, secināms, ka nodibinājuma “Elm Media” darbības laikā piesaistītas investīcijas, ieguldīti ievērojami finanšu
līdzekļi nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 19, Cēsīs, telpu labiekārtošanai, nodrošināti vairāki plaši apmeklēti pasākumi, kā
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arī gūta pieredze, sadarbības partneri un starptautiska atzinība.
Nodibinājuma darbības joma, pieredze, personāla kvalifikācija, potenciālās iespējas veikt pārvaldes uzdevumus un sniegt
pakalpojumus izriet no likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktā un 5.punktā noteiktās autonomās
kompetences.
Atsaucoties uz Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 3.3. ilgtermiņa prioritāti Nr.4 “Konkurētspējīga pilsētas
identitāte, kas balstīta radošajās un kultūras industrijās, kā arī veselības tūrismā” un Cēsu novada Attīstības programmas
2013.-2019.gadam (apstiprināta ar Cēsu novada domes 14.03.2013. lēmumu Nr.130) Vidēja termiņa prioritāti Nr.2
“Konkurētspējīga izglītības vide, mūžizglītības attīstīšana”, kas paredz veidot izglītības procesu, kas balstās uz inovatīvām
mācību metodēm, veicinot darbam nepieciešamo prasmju apguvi, radošumu un interesi par uzņēmējdarbību, un vidēja
termiņa mērķi “Kultūrvides un radošo industriju attīstība”, kas paredz veicināt novada radošo potenciālu un atbalstīt jau
pastāvošos šāda veida industriju pārstāvjus, apzinoties kultūras un radošo uzņēmējdarbības nozaru devumu novada
ekonomikai, ņemot vērā Cēsu novada radošo, kultūras un digitālo industriju pārstāvju pieaugošo vajadzību pēc
piemērotas vides elastīgai strādāšanai, kopā sanākšanai, izglītībai un pašnodarbināto ekonomiskās darbības veikšanai, kā
arī vienlaikus novērtējot kultūras, jaunrades un sociālā labuma rašanās potenciālu vietās, kas apvieno dažādu nozaru
pārstāvjus, tādējādi veicinot Cēsu vecpilsētas ēku un sociālās vides iedzīvināšanu, ņemot vērā nodibinājuma “Elm Media”
iepriekš veikto darbību, kas pilnībā atbilst minētajai Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam prioritātei,
lai izveidotu un uzturētu vietu pasākumu organizēšanai kultūras, mākslas un sociālo zinātņu jomā, kā arī izglītojošu
pasākumu organizēšanai Cēsu novada iedzīvotājiem,
secinot, ka nodibinājums “Elm Media”, reģistrācijas Nr. 40008112314, ir tiesīgs veikt pārvaldes uzdevumus un tos var veikt
efektīvāk, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu un 43.pantu,
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.un 5.punktu, 15.panta ceturto  daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, ievērojot
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.01.2018. atzinumu (prot.Nr.1) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 18.01.2018. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere),
(deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.                  Noslēgt deleģēšanas līgumu ar nodibinājumu “Elm Media”, reģistrācijas Nr.40008112314, uz
laika periodu no 2018.gada 1.februāra līdz 2018.gada 31.decembrim, deleģējot tai no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4. un 5.punkta izrietošos pārvaldes uzdevumus, saskaņā ar deleģēšanas līgumu (pielikumā).
2.                  Pilnvarot pašvaldības aģentūru “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” slēgt deleģēšanas
līgumu.
3.                  Kontroli par lēmuma un līguma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums
Deleģēšanas līgums
 
Cēsis, Cēsu
novads                                                                       
                                   2018.gada .
 
Cēsu novada pašvaldība, kuras vārdā rīkojas pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”,  reģistrācijas nr.
90001677262, juridiskā adrese: Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, direktora Jura Markova personā, kurš
rīkojas uz Aģentūras nolikuma pamata, turpmāk – Pašvaldība, un
Nodibinājums “Elm Media”, reģistrācijas Nr.40008112314, juridiskā adrese: Silnieki, Vaives pagasts, Cēsu novads, valdes
locekles Ievas Gobas personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Pilnvarotā persona,
turpmāk saukti - Līdzēji,
ņemot vērā to, ka
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
iedzīvotāju izglītība, kā arī saskaņā ar 15.panta pirmās daļas 5.punktu - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu
pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un
ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un
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otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā,
ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā
persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.
Nodibinājums “Elm Media”, reģistrācijas Nr. 40008112314, dibināts 2007. gadā ar mērķi piesaistīt sabiedrības uzmanību
aktuālu sociālo un vides aizsardzības jautājumu risināšanai ar dokumentālā kino un foto projektiem. Nodibinājumam “Elm
Media” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Pamatojoties uz 2013.gada 16.maija Cēsu novada domes lēmumu
Nr.189 „Par nedzīvojamo telpu Piebalgas ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā” un 2017.gada
11.maija Cēsu novada domes lēmuma nr.120 “Par nedzīvojamo telpu Muižas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu
bezatlīdzības lietošanā” nodibinājums “Elm Media” saņēmis bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 19
un nekustamo īpašumu Muižas ielā 3, Cēsīs, ar mērķi veidot Ruckas mākslas rezidenču centru - starptautiski atpazīstamu
starpdisciplināru kultūras un mākslas norišu vietu, kas vienlaikus būtu kino un fotogrāfijas rezidence un platforma
sadarbības projektu īstenošanai un jaunu kontaktu veidošanai un attīstīšanai. Rezidenču centra galvenie darbības virzieni
ir:
-          starptautisku vasaras skolu un semināru organizēšana kultūras, mākslas un sociālo zinātņu jomā;
-          rezidenču centrs Latvijas un ārzemju māksliniekiem analogās fotogrāfijas un video pēcapstrādes jomā;
-          izglītojošu pasākumu organizēšana Cēsu novada iedzīvotājiem.
Ruckas mākslas rezidenču centrs pirmos apmeklētājus uzņēma 2014.gada vasarā. Aizvadīto trīs sezonu laikā centrs ir
veiksmīgi palielinājis notiekošo pasākumu skaitu un veicinājis rezidenču centra atpazīstamību gan Latvijā, gan ārvalstīs,
kā arī devis ieguldījumu Cēsu kā kultūras pilsētas attīstībā. Rezidenču centrs ir vienīgā šāda veida organizācija Vidzemē,
un tās neilgajā darbības laikā centra veidotāji ir izjutuši lielu ārvalstu un Latvijas audiovizuālās un citu mākslas jomu
pārstāvju interesi par iespēju uzturēties un organizēt pasākumus Ruckā. Tas liecina par to, ka centram ir potenciāls kļūt
par starptautisku, starpdisciplināru kultūras un mākslas norišu vietu, kas pulcē dažādu radošo jomu pārstāvjus. Izvērtējot
nodibinājuma iesniegto ziņojumu Cēsu novada pašvaldībai, kas tika izskatīts 26.03.2015. Izglītības, kultūras un sporta
komitejas sēdē, secināms, ka nodibinājuma “Elm Media” darbības laikā piesaistītas investīcijas, ieguldīti ievērojami finanšu
līdzekļi nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 19, Cēsīs, telpu labiekārtošanai, nodrošināti vairāki plaši apmeklēti pasākumi, kā
arī gūta pieredze, sadarbības partneri un starptautiska atzinība.
Nodibinājuma darbības joma, pieredze, personāla kvalifikācija, potenciālās iespējas veikt pārvaldes uzdevumus un sniegt
pakalpojumus izriet no likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktā un 5.punktā noteiktās autonomās
kompetences.
Atsaucoties uz Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 1.redakcijas ilgtermiņa prioritāti Nr.4 “Konkurētspējīga
pilsētas identitāte, kas balstīta radošajās un kultūras industrijās, kā arī veselības tūrismā” un Cēsu novada Attīstības
programmas 2013.-2019.gadam (apstiprināta ar Cēsu novada domes 14.03.2013. lēmumu Nr.130) Vidēja termiņa prioritāti
Nr.2 “Konkurētspējīga izglītības vide, mūžizglītības attīstīšana”, kas paredz veidot izglītības procesu, kas balstās uz
inovatīvām mācību metodēm, veicinot darbam nepieciešamo prasmju apguvi, radošumu un interesi par uzņēmējdarbību,
un vidēja termiņa mērķi “Kultūrvides un radošo industriju attīstība”, kas paredz veicināt novada radošo potenciālu un
atbalstīt jau pastāvošos šāda veida industriju pārstāvjus, apzinoties kultūras un radošo uzņēmējdarbības nozaru devumu
novada ekonomikai, ņemot vērā Cēsu novada radošo, kultūras un digitālo industriju pārstāvju pieaugošo vajadzību pēc
piemērotas vides elastīgai strādāšanai, kopā sanākšanai, izglītībai un pašnodarbināto ekonomiskās darbības veikšanai, kā
arī vienlaikus novērtējot kultūras, jaunrades un sociālā labuma rašanās potenciālu vietās, kas apvieno dažādu nozaru
pārstāvjus, tādējādi veicinot Cēsu vecpilsētas ēku un sociālās vides iedzīvināšanu, ņemot vērā nodibinājuma “Elm Media”
iepriekš veikto darbību, kas pilnībā atbilst minētajai Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam prioritātei,
lai izveidotu un uzturētu vietu pasākumu organizēšanai kultūras, mākslas un sociālo zinātņu jomā, kā arī izglītojošu
pasākumu organizēšanai Cēsu novada iedzīvotājiem,
secinot, ka nodibinājums “Elm Media”, reģistrācijas Nr. 40008112314, ir tiesīgs veikt pārvaldes uzdevumus un tos var veikt
efektīvāk, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu un 43.pantu,
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.un 5.punktu, 15.panta ceturto  daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu,
noslēdz šāda satura deleģēšanas līgumu, turpmāk – Līgums:
 
1.    Deleģētie pārvaldes uzdevumi, Līdzēju pienākumi un tiesības
 
1.1.  Pašvaldība deleģē Pilnvaroto personu un Pilnvarotā persona apņemas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām veikt šādus no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
kompetences - rūpēties iedzīvotāju izglītību, par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
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jaunrades attīstību - izrietošus pārvaldes uzdevumus, (turpmāk – Uzdevumi):
1.1.1.   Cēsu kā vasaras skolu un semināru kultūras, mākslas un sociālo zinātņu jomā norises vietas popularizēšana;
1.1.2.   izglītojošu pasākumu organizēšana Cēsu novada iedzīvotājiem.
1.2.   Pilnvarotā persona darbojas Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pilnvarotajai personai nav tiesību
no Uzdevumiem izrietošus pakalpojumu sniegšanas pienākumus un tiesības deleģēt citām personām.
1.3.          Pašvaldība:
1.3.1.   ar domes lēmumu nodod Pilnvarotajai personai bezatlīdzības lietošanā un pārvaldīšanā Pašvaldībai piederošu
nekustamu un kustamu īpašumu, kas nepieciešams Uzdevumu izpildei;
1.3.2.   nodrošina netraucētu Līguma izpildi, Pilnvarotajai personai veicot Uzdevumus;
1.3.3.   kontrolē Līguma izpildi;
1.3.4.   normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var piešķirt Pilnvarotajai personai finanšu līdzekļus un citus resursus
Uzdevumu veikšanai.
1.4.             Pilnvarotā persona:
1.4.1.   nodrošina profesionālu, kvalitatīvu, mūsdienu prasībām un normatīvo aktu prasībām atbilstošu Līgumā noteikto
uzdevumu pieejamību un attīstību;
1.4.2.   patstāvīgi piesaista un slēdz līgumus ar juridiskām un fiziskām personām;
1.4.3.   veic nepieciešamos pasākumus un piesaista finanšu līdzekļus, lai nodrošinātu kvalitatīvu un izmaksu ziņā
konkurētspējīgu piedāvājumu;
1.4.4.   Līgumā noteiktā kārtībā var lūgt Cēsu novada domi piešķirt papildus finanšu līdzekļus Uzdevumu kvalitatīvas
izpildes nodrošināšanai;
1.4.5.   var piedalīties Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanā un īstenošanas
rezultātā gūto labumu apsaimniekošanā un uzturēšanā, ja tas ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Cēsu novada dome
nav lēmusi citādāk;
1.4.6.   normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām uzņēmējdarbības atbalsta un izglītības institūcijām;
1.4.7.   iesniedz iepriekšējā perioda atskaiti ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pārskata perioda beigām.
 
2.       Savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu piešķiršanas noteikumi
 
2.1.1.      Deleģēto uzdevumu veikšanai no 2017.gada 1.februāra līdz 2017.gada 31.decembrim pašvaldība piešķir
finansējumu 3200 EUR (trīs tūkstoši divi simti)) Līguma 1.1.punkto noteikto Uzdevumu izpildei saskaņā ar tāmi, kas ir
Līguma pielikums un tā neatņemama sastāvdaļa un tiek sadalīti sekojoši 3200 EUR (trīs tūkstoši divi simti) par periodu
no līguma noslēgšanas līdz 2017.gada 31.decembrim.
2.2.   Finansējumu Uzdevumu izpildei veido:
2.2.1. Pašvaldības budžeta finansējums - maksa pilnvarotajai personai par šajā Līgumā 1.1.punktā deleģētā pārvaldes
uzdevuma īstenošanas izmaksām; 
2.2.2. dāvinājumi un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi, projektu un programmu līdzfinansējuma līdzekļi un valsts
budžeta līdzekļi.
2.3.   Finansējuma izlietojumā Pilnvarotā persona ievēro spēkā esošos normatīvos aktus, tajā skaitā Publisko iepirkumu
likumu.
2.3.1.                                      Deleģēto uzdevumu nodrošināšanai Pašvaldība uz
Pilnvarotās personas norādīto konta numuru pārskaita finansējumu 2.1. norādīto summu 15 (piecpadsmit) darba dienu
laikā pēc Līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas.
 
3.                    Pašvaldības un Pilnvarotās personas atbildība
 
3.1.          Pilnvarotā persona ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā uzņēmusies, sniedzot no
deleģētā pārvaldes uzdevuma izrietošus pakalpojumus. Pilnvarotā persona patstāvīgi, bez Pašvaldības līdzdalības, risina
civiltiesiskus strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, kā arī no citām tiesībām un saistībām, ko tā
uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā.
3.2.   Pašvaldība nodrošina Uzdevumu izpildes pilnīgu un efektīvu pārraudzību un kvalitātes analīzi.
3.3.          Ja Pilnvarotās personas prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas deleģēto pārvaldes
uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts
pret Pašvaldību, Pilnvarotā persona Pašvaldībai zaudējumus atlīdzina regresa kārtībā.
3.4.          Puses nodrošina Uzdevumu izpildes nepārtrauktību.
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4.       Pilnvarotās personas darbības uzraudzība
 
4.1.          Pilnvarotā persona Līguma izpildes ietvaros ir Pašvaldības pārraudzībā.
4.2.          Pilnvarotajai personai ir pienākums ievērot Pašvaldības norādījumus un ieteikumus, kas vērsti uz
deleģēto Uzdevumu izpildes nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4.3.   Pilnvarotā persona pēc Pašvaldības pieprasījuma Pašvaldības noteiktā kārtībā sniedz informāciju sakarā ar
deleģēto Uzdevumu izpildi.
4.4.   Pašvaldība ir tiesīga veikt pārbaudes par Pilnvarotajai personai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un tā
atbilstību piešķiršanas mērķiem. Ja pārbaudes rezultāti norāda, ka piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti
atbilstoši piešķiršanas mērķiem, Pilnvarotā persona tos pilnībā vai daļēji atmaksā Pašvaldības budžetā attiecīgajā gadā.
Ja finanšu līdzekļu atmaksa apdraud pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības nodrošināšanu, Pašvaldība var slēgt
vienošanos ar Pilnvaroto personu par finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā laika periodā.
4.5.   Pilnvarotajai personai ir pienākums ziņot Pašvaldībai par Uzdevumu izpildes neiespējamību, izpildes grūtībām un
citiem apstākļiem, kuri var ietekmēt Uzdevumu izpildi.
 
5.                   Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība
 
5.1.   Pilnvarota persona nekavējoties, bet ne vēlāk ka 15 dienu laika sniedz informāciju, ja tiek pārtraukta kāda Līguma
1.1.punktā noteiktā Uzdevuma sniegšana un par Uzdevuma sniegšanas pārtraukšanas iemesliem.
5.2.   Pilnvarotā persona iesniedz pašvaldībai ziņojumu un pārskatu par Uzdevumu izpildi reizi gadā, ne vēlāk kā 15
darba dienu laikā pēc deleģējuma līguma izpildes termiņa un atskaitās Cēsu novada domei par deleģēto uzdevumu izpildi.
5.3.   Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pilnvarotās personas ziņojumu un pārskatu par Uzdevumu izpildi
biežāk kā norādīts Līguma 5.1.punktā, par to rakstiski 1 (vienu) mēnesi iepriekš iesniedzot Pilnvarotajai personai
pieprasījumu.
5.4.   Līguma izpildes ziņojumā Pilnvarotā persona iekļauj informāciju par deleģēto Uzdevumu izpildes sasniegtajiem
rezultātiem un to novērtējuma kritēriju rādītājiem, sasniegto rezultātu atbilstību plānotajam un citu papildus informāciju
(informāciju par piesaistītajiem finanšu līdzekļiem un investīcijām, informāciju par veiktajiem ieguldījumiem
nepieciešamajās iekārtās un aprīkojumā). Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt pārskatu par resursu izlietojumu un to
efektivitāti, kā arī citu papildus informāciju.
5.5.   Pašvaldībai pēc pārskata un ziņojuma saņemšanas ir tiesības, par to rakstiski 1 (vienu) nedēļu iepriekš rakstiski
brīdinot Pilnvaroto personu, veikt revīziju par Uzdevumu izpildi un finansējuma izlietojumu, ko veic Pašvaldības noteikta
kompetenta persona.
5.6.   Pilnvarotās personas darbības sasniedzamie rezultāti un novērtējuma kritēriji:
 

Kritērijs 2018. gadam Sasniedzamais rezultāts 2018. gadam

Cēsu kā norises vietas popularizēšanu vasaras
skolu un semināru organizēšanai kultūras,
mākslas un sociālo zinātņu jomā.

5 organizācijas izvēlējušās Cēsis kā norises
vietu vasaras pasākumiem

Mākslinieku uzņemšana/uzturēšanās
nodrošināšana mākslas projektu īstenošanai Cēsu
novadā

12 māksliniekiem nodrošināta iespēja (1-2
mēnešus) uzturēties Ruckas mākslas rezidenču
centrā un īstenot mākslas projektus.

Izglītojošu pasākumu organizēšana Cēsu novada
iedzīvotājiem

Cēsu novada iedzīvotājiem pieejamas 5
atvērtās lekcijas, 3 izstādes, 3 publiskas
mākslinieku darbu prezentācijas(izrādes,
koncerti, performances, lasījumi).

5.7.   Pašvaldība, izvērtējot Pilnvarotās personas darbības  kvalitātes novērtējuma kritērijus:
5.7.1. deleģēto  Uzdevumu veikšanas un no tiem izrietošo  pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, nepārtrauktība un
regularitāte;
5.7.2. pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti;
5.7.3. darbības atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
5.7.4. pēc Pašvaldības ieskatiem citiem kritērijiem, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem pienācīgā kvalitātē
un apmērā.
5.8.  Līguma 5.6. un 5.7.punktā minētie kritēriji var tikt mainīti Līdzējiem rakstiski vienojoties, veicot atbilstošus
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grozījumus Līgumā, kuri kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5.9.   Pilnvarotās personas darbības rezultātus un sasniegtos rezultatīvos rādītājus, tai skaitā, šī Līguma 5.6. un
5.7.punktā noteikto rādītāju izpildi, Cēsu novada dome izvērtē reizi gadā kopā ar Pilnvarotās personas iesniegtajiem
pārskatiem par rezultatīvo rādītāju izpildi.
5.10.          Ja Pašvaldība, izvērtējot Pilnvarotās personas darbību, ir atzinusi, ka Pilnvarotā persona nav izpildījusi
un sasniegusi iepriekš noteiktos rezultatīvos rādītājus, Pašvaldībai ir tiesības:
5.10.1.            pārskatīt Pilnvarotai personai piešķirtā finansējuma apmēru;
5.10.2.            pārskatīt noteiktos rezultatīvos rādītājus.
 
6.       Nepārvarama vara
 
6.1.   Par nepārvaramu varu Līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš gadījums un apstākļi, kas nav atkarīgs no Līdzēju
gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru nevarēja un nevajadzēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī. Ar šādiem
gadījumiem un apstākļiem tiek saprasti, bet nav ierobežoti, dabas katastrofas, ugunsgrēks, epidēmija, karš, nemieri,
mobilizācija un tamlīdzīgi. Par nepārvaramas varas apstākli netiek uzskatīts Pilnvarotās personas darbinieku streiks.
6.2.   Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku novēršanai, kā arī noteiktu
Pilnvarotajai personai radītos zaudējumus un iespējas nodrošināt deleģēto pārvaldes uzdevumu turpmāku nepārtrauktu
veikšanu, iestājoties nepārvaramas varas gadījumam, Pilnvarotā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā
no nepārvaramas varas gadījuma iestāšanās brīža informē Pašvaldību.
6.3.   Pilnvarotajai personai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku mazināšanai un novēršanai, pēc
iespējas nodrošinot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu nepārtrauktību vai pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu
iespējami īsākā laikposmā.
 
7.    Līguma spēkā stāšanās un grozījumi
 
7.1. Līgums stājas spēkā 2017.gada 1.februārī un noslēgts uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim.
7.2.          Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laika, Līdzēji risina pārrunu ceļā, savstarpēji
vienojoties vai arī, ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā.
7.3.          Visi Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi, ja
Līguma grozījumos nav noteikts citādi.
7.4.   Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, Pilnvaroto personu ne mazāk kā divus mēnešus iepriekš brīdinot,
ja Pilnvarotā persona rupji pārkāpj Līguma noteikumus vai arī pastāv citi svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt Līguma
attiecības.
 
8.    Noslēguma jautājumi
 
8.1.          Līgums neietekmē Līdzēju tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus līgumus, kā arī līdz šim
noslēgto līgumu spēkā esamību, izņemot līgumus par no Līguma deleģēto pārvaldes uzdevumu izrietošo pakalpojumu
sniegšanas pienākumu un tiesību deleģēšanu citām personām.
8.2.   Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā
pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu grozījumus, kas atceļ Līguma noslēgšanas pamatnoteikumus. Normatīvo
aktu izmaiņu gadījumā Līdzējiem ir pienākums Līgumu piemērot atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
8.3.   Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai vienpusējai
uzteikšanai. Ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir spēkā esoši Līdzēju tiesību un
saistību pārņēmējam. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, Pilnvarotās personas tiesību un saistību
pārņēmēju reorganizācijas procesā vienu mēnesi iepriekš brīdinot, ja Pilnvarotās personas reorganizācijas gadījumā
nepastāv deleģēšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi privātpersonai.
8.4.          Līgums sastādīts 2 eksemplāros latviešu valodā, kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks. Katrs Līdzējs
saņem vienu Līguma eksemplāru.
8.5.          Līdzēju rekvizīti un paraksti:
 
Pašvaldības vārdā Pilnvarotā persona
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Pašvaldības aģentūra
„Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
 

Nodibinājums “Elm Media”
 
 
 
 
 

 

Direktors Juris Markovs

 
 
Valdes locekle Ieva Goba

 
 

Lēmums Nr. 20 Par garderobista, veļas pārziņa – šuvēja  un sarga vienībām
Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Saskaņā ar Cēsu novada domes 26.06.2014. nolikuma Nr. 29 „Cēsu novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar
Cēsu novad domes 26.06.2014. lēmumu Nr. 283, prot.Nr.8, 13.p.) un Cēsu novada domes 26.06.2014. nolikuma Nr. 30
„Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba
samaksas noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar Cēsu novada domes 26.06.2014. lēmumu Nr. 284, prot. Nr. 8, 14.punkts)
1.4.apakšpunktu Cēsu novada izglītības iestāžu vadītāji, atbilstoši aprēķinātajam darba samaksas fondam, nosaka un ar
rīkojumu apstiprina saimniecisko darbinieku amatu vienību, likmju, mēnešalgu un piemaksu sarakstu, lai nodrošinātu
efektīvu iestādes darbību. 
            Lai nodrošinātu lietderīgu un ekonomisku izglītības iestādes darbību atbilstoši tās kompetencei,
izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem un pieejamajiem finanšu resursiem: plānots Cēsu Bērnu un jauniešu centrā, Cēsu
Pilsētas vidusskolā un  Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā iegādāties uz izvietot personificētos garderobes skapīšus
izglītojamiem. Cēsu Valsts ģimnāzijā plānots ierīkot video novērošanu un iegādāties papildus pārvietojamos pakaramos,
lai nodrošinātu metodisko pasākumu apmeklētāju virsdrēbju novietošanu;
1)      plānots ierīkot iestādes un teritorijas  apsardzi un ugunsdrošības signalizāciju Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas
izglītības iestādē, Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē  un Cēsu
1.pamatskolā;
2)      ievērojot to, ka pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo izglītības iestāžu grupās izmantojamā
gultas  veļas mazgāšana ir nodota ārpakalpojumā,  samazinās darba apjoms veļas pārzinim – šuvējam,
ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 27.punktu un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2018.
atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās
balsojumā), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.    Likvidēt garderobista amata vienības :
1.1.ar 01.05.2018. Cēsu Bērnu  un jauniešu centrā un  Cēsu Pilsētas vidusskolā 9. - 12.klašu izglītojamo garderobē ;
1.2.ar 20.04.2018. Cēsu Valsts ģimnāzijā;
1.3.ar 31.05.2018. Cēsu Pilsētas vidusskolas 1. - 9.klašu izglītojamo garderobē. 
2.     Ar 01.04. 2018. likvidēt sarga amata vienības Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas
3.pirmsskolas izglītības iestādē , Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē  un Cēsu 1.pamatskolā.
3.     Noteikt, ka ar sākot ar 01.03.2018. amata vienības – veļas pārzinis – šuvēja likmju skaits iestādē tiek noteikts
atbilstoši izglītojamo grupu skaitam  – katrai izglītojamo grupai 2 stundas nedēļā.
4.     Minētā lēmuma izpildi 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  vadītājiem un
Cēsu 1.pamatskolas,  Cēsu Bērnu un jauniešu centra, Cēsu Pilsētas vidusskolas,  Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas, 
Cēsu Valsts ģimnāzijas,  Līvu sākumskolas , Rāmuļu pamatskolas un Cēsu 2.pamatskolas direktoriem, t.sk. nodrošināt
attiecīgas izmaiņas 2018.gada attiecīgās iestādes pamatbudžeta ieņēmumu – izdevumu tāmē.
5.     Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt atbilstošas izmaiņas Cēsu novada pašvaldības 2018.gada
budžeta kopsavilkumā.
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6.     Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 

Lēmums Nr. 21 Par Cēsu novada pašvaldības dienesta viesnīcas sniegto maksas
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu viena pakalpojuma nodrošināšanai

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, atbilstoši ar Cēsu novada
domes 2015.gada 8.oktobra lēmumu Nr. 239 apstiprināto noteikumu Nr.38 „Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldības
iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos
izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus” 20.2.punktam, lai nodrošinātu iespēju sniegt
pakalpojumu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2018. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome ar 12
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
Apstiprināt dienesta viesnīcas īres maksu  4.92 EUR (četri euro, 92 centi)  un 12% PVN, diennaktī vienai personai par
vienu gultas vietu ar 01.01.2018.
 
 

Lēmums Nr. 22 Par Cēsu novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošo
noteikumu Nr.1 “Grozījumi Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos
noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu
novada teritorijā” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu Izglītības likuma 14.panta 36.punktu, LR Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības
iestādei”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2018.(prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome ar 12 balsīm
– par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošos noteikumus Nr.1 ,,Grozījumi Cēsu novada domes
2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā”” saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2018.gada
25.janvārī                                                                      
                         Nr.1
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Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 31.marta  saistošajos noteikumos
Nr. 8 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā”
 
 Izdoti saskaņā ar
,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 
 
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā” šādus
grozījumus:
1.      Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
,,4. Pašvaldības atbalsts privātajai izglītības iestādei ir:
”4.1. 211.79 euro mēnesī par vienu  bērnu no pusotra gada līdz 4 gadu vecumam saskaņā ar pašvaldības izdevumu
detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām, kas aprēķināts ņemot vērā pašvaldības pirmsskolas  izglītības iestādes
izmaksas iepriekšējā budžeta gadā (1.pielikums);
“4.2. 148.66 euro mēnesī par vienu bērnu,  kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, saskaņā ar
pašvaldības izdevumu detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām, kas aprēķināts ņemot vērā pašvaldības
pirmsskolas  izglītības iestādes izmaksas iepriekšējā budžeta gadā (1.pielikums).”
2.      Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:
,,1.pielikums
Cēsu novada domes 31.03.2016.
sēdes saistošajiem noteikumiem Nr.8
                                             
Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām

Nosaukums Nr. Pakalpojums EKK
kods

Kopējās
izmaksas
gadā

1.Atalgojums 1.1. Atalgojumi (izņemot pedagogu
atalgojumu, kuru piešķir kā
mērķdotāciju no valsts budžeta)

1100 1 040 534

2. Darba devēja VSAOI 2.1. Darba devēja VOSA maksājumi 1200 292 443
3. Komandējumi un
darba braucieni

3.1. Mācību, darba un dienesta
komandējumi un braucieni (izņemot,
tos, kas finansēti no ES fondiem)

2100 620

4.Pakalpojumu
samaksa

  2200 174 282

 4.1. Pasta, telefona un citi sakaru
pakalpojumi

2210 5 283

 4.2. Izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem

2220 125 704

 4.3. Iestādes administratīvie  izdevumi un
ar iestādes darbības nodrošināšanu
saistītie izdevumi

2230 1686

 4.4. Remontdarbi un  iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un
ceļu kapitālo remontu)

2240 39 944

 4.5. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 1605
 4.6. Īres un nomas maksas 2260 60
5. Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces,
biroja preces un
inventārs, kurus
neuzskaita
pamatkapitāla
veidošanā

   
 
2300

 
 
60 285
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 5.1. Izdevumi par precēm iestādes
darbības nodrošināšanai

2310 12 828

 5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 10 177
 5.3. Zāles, ķimikālijas, laboratorijas

preces, medicīniskās ierīces,
medicīniskie instrumenti

2340 824

 5.4. Kārtējā remonta un iestāžu
uzturēšanas materiāli

2350 20 797

 5.5. Valsts un pašvaldību aprūpē un
apgādē esošo personu uzturēšanas
izdevumi (izņemot ēdināšanas
izdevumus (EKK 2363))

2360 3936

 5.6. Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot
valsts budžeta dotācijas mācību
līdzekļu iegādei)

2370 11 723

6.Izdevumi periodikas
iegādei

6.1. Izdevumi periodikas iegādei 2400 0

  KOPĀ izdevumi  1 568 164
  Mērķdotācijas     208 332
  Izglītojamo skaits uz 01.09.2017.  699
  t.sk.        obligātās sagatavošanās

vecumā
 275

  Izmaksas uz vienu izglītojamo 
mēnesī no pusotra līdz 4 gadu
vecumam

 211.79

  Izmaksas uz vienu izglītojamo
mēnesī obligātā sagatavošanas
vecumā

 148.66

 
 
Pielikums
 
Cēsu novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 ,,Grozījumi Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta
saistošajos noteikumos Nr.8  ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
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1. Īss Saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.8 
,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas
Cēsu novada teritorijā” nosaka kārtību, kādā Cēsu novada
pašvaldība  nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu
segšanu (turpmāk - pašvaldības atbalsts) privātajai izglītības
iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā,  par bērnu, kurš ir
sasniedzis pusotra gada vecumu un apgūst pirmsskolas izglītības
programmu privātajā izglītības iestādē. Pašvaldība sniedz
pašvaldības atbalstu, ja bērns, kura dzīvesvieta deklarēta
pašvaldības administratīvajā teritorijā, apgūst pirmsskolas
izglītības programmu privātajā izglītības iestādē, kura darbojas
Cēsu novada teritorijā.
Noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad pašvaldība bērnam,
kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta
deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina
vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā pirmsskolas izglītības
programmā un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu
privātā izglītības iestādē.
Noteikumi noteic pašvaldības atbalsta apmēru, paredz
nosacījumus pašvaldības atbalsta piešķiršanai un izmaksas
kārtību, nosakot:
 -amatpersonas, kuras pieņem lēmumu piešķirt, atteikt vai
pārtraukt pašvaldības atbalstu;
 -pieprasījuma pašvaldības atbalsta saņemšanai iesniegšanas
kārtību un dokumentu pārbaudes kārtību;
-norēķinu ar privāto izglītības iestādi veikšanas kārtību;
 -nosacījumus, kad pašvaldība pārtrauc pašvaldības atbalsta
izmaksas kārtību.
Saistošo noteikumu grozījumi:
1)      noteic pašvaldības  atbalsta apmēru privātajām izglītības
iestādēm par vienu bērnu  no pusotra gada līdz 4 gadu vecumam
un par bērnu,   kam nepieciešama obligātā sagatavošana
pamatizglītības ieguvei;
2)      izsaka jaunā redakcijā saistošo noteikumu 1.pielikumā
ietverto pašvaldības atbalsta detalizētu atšifrējumu pa izdevumu
pozīcijām pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai
privātajai izglītības iestādei par vienu izglītojamo mēnesī.
 

2. Saistošo
noteikumu projekta
nepieciešamības
pamatojums

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu  Nr. 709  ,,Noteikumi par
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”
6.punktam pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas iepriekšējā
budžeta gadā.
 

3. Informācija par
plānoto Saistošo
noteikumu projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

 
Saistošo noteikumu grozījumi palielinās pašvaldības izdevumus.
Izdevumi paredzēti 2018.gada pašvaldības budžetā.

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

 
 
Saistošo noteikumu grozījumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi
neietekmē.
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5.  Informācija par
administratīvajām
procedūrām 

 
Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un
administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu grozījumu
izstrādes procesā nav veiktas.
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Lēmums Nr. 23 Par Cēsu novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošo
noteikumu Nr.2 “Grozījumi Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 14.panta 36.punktu, LR Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 ,,Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības
iestādei”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2018. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome ar 12
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošos noteikumus Nr.2 ,,Grozījumi Cēsu novada domes
2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
 
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2018.gada
25.janvārī                                                                      
                          Nr.2
 
Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 28. janvāra  saistošajos noteikumos Nr. 2
,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”
 
 Izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu 
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” šādus grozījumus:
1.      Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
,,3. Pašvaldības atbalsts privātajai izglītības iestādei ir:
”3.1. 259.63 euro mēnesī par vienu bērnu no pusotra gada līdz četru gadu vecumam saskaņā ar pašvaldības atbalsta
detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām (1.pielikums);
3.2. 196.50 euro mēnesī par vienu bērnu, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, saskaņā ar
pašvaldības atbalsta detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām (1.pielikums).”
2.      Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:
 
    
                                                                            
                                              ,,1.pielikums
Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra



37. no 56

saistošajiem noteikumiem Nr.2
                                             
Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām

Nosaukums Nr. Pakalpojums EKK
kods

Kopējās
izmaksas
gadā

1.Atalgojums 1.1. Atalgojumi (izņemot pedagogu
atalgojumu, kuru piešķir kā
mērķdotāciju no valsts budžeta)

1100 1 040 534

2. Darba devēja VSAOI 2.1. Darba devēja VOSA maksājumi 1200 292 443
3. Komandējumi un
darba braucieni

3.1. Mācību, darba un dienesta
komandējumi un braucieni
(izņemot, tos, kas finansēti no ES
fondiem)

2100 620

4.Pakalpojumu samaksa   2200 174 282
 4.1. Pasta, telefona un citi sakaru

pakalpojumi
2210 5 283

 4.2. Izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem

2220 125 704

 4.3. Iestādes administratīvie  izdevumi
un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie izdevumi

2230 1686

 4.4. Remontdarbi un  iestāžu
uzturēšanas pakalpojumi (izņemot
ēku, būvju un ceļu kapitālo
remontu)

2240 39 944

 4.5. Informācijas tehnoloģiju
pakalpojumi

2250 1605

 4.6. Īres un nomas maksas 2260 60
5. Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces,
biroja preces un
inventārs, kurus
neuzskaita
pamatkapitāla veidošanā

   
 
2300

 
 
60 285

 5.1. Izdevumi par precēm iestādes
darbības nodrošināšanai

2310 12 828

 5.2. Kurināmais un enerģētiskie
materiāli

2320 10 177

 5.3. Zāles, ķimikālijas, laboratorijas
preces, medicīniskās ierīces,
medicīniskie instrumenti

2340 824

 5.4. Kārtējā remonta un iestāžu
uzturēšanas materiāli

2350 20 797

 5.5. Valsts un pašvaldību aprūpē un
apgādē esošo personu uzturēšanas
izdevumi (izņemot ēdināšanas
izdevumus (EKK 2363))

2360 3936

 5.6. Mācību līdzekļi un materiāli
(izņemot valsts budžeta dotācijas
mācību līdzekļu iegādei)

2370 11 723

6.Izdevumi periodikas
iegādei

6.1. Izdevumi periodikas iegādei 2400 0

7. pamatlīdzekļu
nolietojums

7.1. Pašvaldības izglītības iestāžu
kopējais pamatlīdzekļu nolietojums,
ko aprēķina, ievērojot pašvaldībām
noteikto ilgtermiņa ieguldījumu
uzskaites kārtību, un ko dala ar
audzēkņu skaitu attiecīgajās
izglītības iestādēs.

 401 278
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  KOPĀ izdevumi  1 969 442
  Mērķdotācijas     208 332
  Izglītojamo skaits uz 01.09.2017.  699
  t.sk.        obligātās sagatavošanās

vecumā
 275

  Izmaksas uz vienu izglītojamo 
mēnesī no pusotra līdz četru
gadu vecumam

 259.63

  Izmaksas uz vienu izglītojamo
mēnesī obligātā sagatavošanas
vecumā

 196.50

 
Pielikums
 
Cēsu novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.2
,,Grozījumi Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”
PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Īss Saistošo
noteikumu
projekta satura
izklāsts

Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošie noteikumi
Nr.2 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”
nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība  nodrošina
pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu privātajai
izglītības iestādei par bērnu, kurš ir sasniedzis pusotra gada
vecumu un apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā
izglītības iestādē. Pašvaldība sniedz pašvaldības atbalstu, ja
bērns, kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā
teritorijā, apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā
izglītības iestādē.
Saistošo noteikumu grozījumi:
3)      noteic pašvaldības atbalsta apmēru privātajām izglītības
iestādēm par vienu bērnu  no pusotra gada līdz četru gadu
vecumam un par bērnu,  kam nepieciešama obligātā
sagatavošana pamatizglītības ieguvei;
 
2) izsaka jaunā redakcijā saistošo noteikumu 1.pielikumā ietverto
pašvaldības atbalsta detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām
pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai privātajai
izglītības iestādei par vienu izglītojamo mēnesī.

2. Saistošo
noteikumu
projekta
nepieciešamības
pamatojums

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 709 ,,Noteikumi par
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”
6.punktam pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas iepriekšējā
budžeta gadā.
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3. Informācija par
plānoto Saistošo
noteikumu
projekta ietekmi
uz pašvaldības
budžetu

 
Saistošo noteikumu grozījumi palielinās pašvaldības izdevumus.
Izdevumi paredzēti 2018.gada pašvaldības budžetā.

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

 
 
Saistošo noteikumu grozījumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi
neietekmē.

5.  Informācija
par
administratīvajām
procedūrām 

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un
administratīvajām procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu grozījumu
izstrādes procesā nav veiktas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 24 Par grozījumiem Cēsu novada domes 29.12.2016. lēmumā
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Nr. 344 “Par SIA “Cēsu siltumtīkli” 2017. gada investīciju plāna saskaņošanu”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Cēsu novada pašvaldībā saņemta SIA “Cēsu siltumtīkli” 19.12.2017. vēstule Nr. CS1/2017-75 “Par Cēsu
novada domes lēmuma Nr. 344 no 29.12.2016. izpildi” (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēta 20.12.2017. ar Nr. 1-38/4612).
Minētajā vēstulē SIA “Cēsu siltumtīkli” informē, ka ir izpildīts minētā Cēsu novada domes lēmuma punkts 1.1. punkts par
maģistrālās siltumtrases rekonstrukciju (pārbūvi) posmā no siltuma kameras TK-24 līdz siltuma kamerai TK-26 (Cēsu
tirgus teritorija) ar atzaru uz jauno tirdzniecības kompleksu Cēsīs, Cēsu novadā”. Vienlaicīgi SIA “Cēsu siltumtīkli” informē,
ka nav veikta paredzētā atzara izveide uz jauno tirdzniecības kompleksu, jo šī kompleksa būvprojekts vēl ir izstrādes
stadijā, kā arī nav veikta vecā siltumtrases posma demontāža, jo tas atrodas zem izbūvētajiem tirdzniecības paviljoniem
un tā demontāža tiks iekļauta jaunā tirdzniecības kompleksa būvdarbu apjomos.
            Atbilstoši informācijai, kas minēta SIA “Cēsu siltumtīkli” vēstulē un iesniegtajai dokumentācijai,
pārbūvētā siltumtrases posma pārbūves darbu kopējās izmaksas sastāda 100 918,61 EUR (neskaitot PVN), jeb 122 111,52
EUR (ar PVN 21%), tajā skaitā:
-            projektēšanas izmaksas – 1 500,00 EUR (neskaitot PVN);
-            būvdarbu izmaksas – 97 680,61 EUR (neskaitot PVN);
-            būvuzraudzības izmaksas – 1 738,00 EUR (neieskaitot PVN).
            Pārbūvētais siltumtrases posms pieņemts ekspluatācijā 06.10.2017. ar Cēsu novada būvvaldes aktu “Par
objekta Siltumtrases pārbūve (būvniecība divās kārtās) no siltuma kameras TK-24 līdz atzaram TK-26 Cēsīs, Cēsu nov.
pieņemšanu ekspluatācijā.
            Atbilstoši SIA “Cēsu siltumtīkli” sniegtajai informācijai pārējie 2017.gada investīciju plānā paredzētie
uzlabojumi Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmā tiek pārnesti uz 2018.gada investīciju plānu.
            Savstarpējās attiecības Cēsu pilsētas siltumapgādes jautājumos starp SIA „Cēsu siltumtīkli” un Cēsu
novada pašvaldību tiek regulētas atbilstoši „Līgumam par Cēsu pilsētas siltumtīklu modernizāciju un atjaunošanu” un
„Līgumam par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu”, kā arī vēlāk
noslēgtajām vienošanām par grozījumiem minētajos līgumos.
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto autonomo funkciju – organizēt
iedzīvotājiem siltumapgādi, 15. panta pirmās daļas 10. punktu – sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā
administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un Enerģētikas
likuma 51. panta pirmo daļu, kā arī ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 11.01.2018.
atzinumu (prot. Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2018. (prot. Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome ar 12
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.             Izdarīt šādus grozījumus Cēsu novada domes 29.12.2016. lēmumā Nr. 344 „Par SIA „Cēsu siltumtīkli”
2017. gada investīciju plāna saskaņošanu:
1.1.       1.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
„1.1. Maģistrālās siltumtrases pārbūve (pārnešana) posmā no siltuma kameras TK-24 līdz atzaram TK-26, Cēsīs, Cēsu
novadā, par summu 122 111,52 EUR (vien simts divdesmit divi tūkstoši viens simts vienpadsmit eiro 52 centi), tai skaitā
PVN 21%;”
1.2.       izslēgt 1.2. un 1.3. punktu;
1.3.       papildināt lēmumu ar 4. punktu šādā redakcijā:
„4. Apstiprināt veiktos ieguldījumus minētā siltumtrases posma pārbūvē 122 111,52 EUR (vien simts divdesmit divi
tūkstoši viens simts vienpadsmit eiro 52 centi) apjomā un izmaksu segšanai novirzīt pamatlīdzekļu 2017.gada I un II
pusgada nomas maksu par pamatlīdzekļu izmantošanu, un pēc uzņemšanas Cēsu novada pašvaldības grāmatvedības
uzskaitē pēc stāvokļa uz 29.12.2017. , minēto siltumtrases pievadu nodot nomā SIA „Cēsu siltumtīkli”.
1.4.       papildināt lēmumu ar 5. punktu šādā redakcijā:
„5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājam.”
1.5.       papildināt lēmumu ar 6. punktu šādā redakcijā:
“6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētājam.”
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Lēmums Nr. 25 Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2018.gada investīciju plāna
saskaņošanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai nodrošinātu efektīvu esošās Cēsu pilsētas siltumapgādes sistēmas atjaunošanu un modernizāciju, saskaņā ar SIA
„Cēsu siltumtīkli” 30.11.2017. vēstuli Nr. CS1/2017-70 „Par investīciju plānu 2018.gadam” (reģistrēta Cēsu novada
pašvaldībā 30.11.2017. ar Nr. 1‑38/4375), SIA “Cēsu siltumtīkli” 19.12.2017. vēstuli Nr. CS1/2017-75 “Par 2017. gada
investīciju plāna izpildi (reģistrēta Cēsu novada pašvaldībā 20.12.2017. ar Nr. 1‑38/4612), pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, atbilstoši 2001.gada 27.februāra līguma par Cēsu pilsētas siltumtīklu
modernizāciju un atjaunošanu 1.pielikuma 2.4.punkta nosacījumiem, kā arī ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības
un attīstības komitejas 11.01.2018. atzinumu (prot. Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2018. (prot. Nr.1)
atzinumu, Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.    Saskaņot SIA „Cēsu siltumtīkli”, reģ. Nr.40003007848, plānotās investīcijas 2018.gadam Cēsu pilsētas centralizētās
siltumapgādes sistēmā:
1.1.  Ūdenssildošā katla RK-1,6 aprīkošana ar atdalošo siltummaini katlu mājā Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, 
par plānoto summu 7 818,00 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit eiro 00 centi) bez PVN;
1.2.  Siltumtrases pievada izbūve objektam Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā, par plānoto summu 37 500,00
EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši pieci simti eiro 00 centi) bez PVN;
1.3.  Siltumtrases maģistrālā cauruļvada pārbūves darbi no Turaidas ielas 7 katlu mājas līdz daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju kvartālam Viestura ielā, Cēsīs, Cēsu novadā par plānoto summu 85 000,00 EUR (astoņdesmit pieci tūkstoši eiro 00
centi) bez PVN;
1.4.  Siltumenerģijas uzkrāšanas iekārtas izbūve siltuma zudumu kompensēšanai katlu mājā Turaidas ielā 7 par plānoto
summu 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši eiro 00 centi) bez PVN.
2.    Faktiskais investīciju apjoms precizējams pēc būvdarbu nodošanas ekspluatācijā, norēķini veicami savstarpējā
ieskaita veidā.
3.    SIA „Cēsu siltumtīkli” sniedz informāciju Cēsu novada pašvaldībai par saskaņotā investīciju plāna realizācijas gaitu
atbilstoši 2001.gada 27.februāra līguma par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības modernizāciju un atjaunošanu
1.pielikuma 2.3. un 2.4.punkta nosacījumiem.
 
 

Lēmums Nr.       26 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Nodibinājumu
“Koprades māja Skola6”

 Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba
samazināšanu, kā arī saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību.
            Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu
pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas
kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā
normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi
tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.
            Nodibinājums “Koprades māja Skola6” ir dibināta 2017.gada 7.decembrī. Nodibinājuma dibināšanas
mēķis ir izveidot un uzturēt vietu dažādu radošo, kultūras un digitālo industriju pārstāvju apvienošanai, lai vecinātu
kultūrizglītojošo procesu Cēsu novadā, t.sk. uzņēmējdarbības kultūras un inovāciju sekmēšana.
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            Nodibinājums “Koprades māja Skola6” ir turpinājums biedrības “Latvijas zinātnes centru apvienība”
(turpmāk tekstā Biedrība) kopš 2015.gada decembra īstenotajam projektam “Koprades māja Skola6”. Ņemot vērā projekta
izaugsmi, sākot ar 2018.gada janvāri radošo industriju un IT jomas attīstības aktivitātes no Biedrības pārņem un īsteno
Nodibinājums “Koprades māja Skola6”. Nodibinājuma “Koprades māja Skola6” valdei ir atbilstoša pieredze un personāla
kvalifikācija gan radošo un digitālo industriju uzņēmumu izaugsmes veicināšanai, gan arī nodrošinot izglītojošus
seminārus topošajiem un esošajiem uzņēmējiem, kā arī sniedzot mentora pakalpojumus.
            Cēsu novada pašvaldība ir nodibinājuma “Koprades māja Skola6” vienīgā dibinātāja. Nodibinājuma
“Koprades māja Skola6” darbības joma un piešķirtās tiesības veikt pārvaldes uzdevumus un sniegt pakalpojumus izriet no
likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.punktu un 10.punktā noteiktās autonomās kompetences.
            Ievērtējot, ka viens no Nodibinājuma mērķiem ir veicināt uzņēmumu, kas darbojas radošajā un digitālajā
industrijās novadā, kā arī veicināt sadarbību starp uzņēmējiem un izglītības iestādēm, darbības virzienā izvirzot mērķi
izveidot inovāciju un radošuma centru, atsaucoties uz Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 1.redakcijas
ilgtermiņa prioritāti Nr.4 “Konkurētspējīga pilsētas identitāte, kas balstīta radošajās un kultūras industrijās, kā arī
veselības tūrismā” un Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam (apstiprināta ar Cēsu novada domes
14.03.2013.lēmumu Nr. 130)  Vidēja termiņa prioritāti Nr.2 “Konkurētspējīga izglītības vide, mūžizglītības attīstīšana”, kas
paredz veidot izglītības procesu, kas balstās uz inovatīvām mācību metodēm, veicinot darbam nepieciešamo prasmju
apguvi, radošumu un interesi par uzņēmējdarbību, un vidēja termiņa mērķi  “Kultūrvides un radošo industriju attīstība”,
kas paredz veicināt novada radošo potenciālu un atbalstīt jau pastāvošos šāda veida industriju pārstāvjus, apzinoties
kultūras un radošo uzņēmējdarbības nozaru devumu novada ekonomikai, ņemot vērā Cēsu novada radošo, kultūras un
digitālo industriju pārstāvju pieaugošo vajadzību pēc piemērotas vides elastīgai strādāšanai, kopā sanākšanai, izglītībai
un pašnodarbināto ekonomiskās darbības veikšanai, kā arī vienlaikus novērtējot kultūras, jaunrades un sociālā labuma
rašanās potenciālu vietās, kas apvieno dažādu nozaru pārstāvjus, tādējādi veicinot Cēsu vecpilsētas ēku un sociālās vides
iedzīvināšanu, ievērtējot Biedrības iepriekš veikto sabiedrisko darbību, kas pilnībā atbilst minētajai Cēsu novada
Attīstības programmas 2013.-2019.gadam prioritātei, lai izveidotu un uzturētu vietu dažādu radošo, kultūras un digitālo
industriju pārstāvju apvienošanai, lai veicinātu jaunrades un izglītojošo procesu radošo industriju jomās Cēsu novadā,
iedzīvotāju radošuma attīstību caur dažādiem neformālās izglītības procesiem, iedzīvotāju līderības prasmju attīstību,
radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstību.
            Izvērtējot iepriekš minēto, secināms, ka nidibinājums “Koprades māja Skola6” ir tiesīga veikt pārvaldes
uzdevumus un tos var veikt efektīvāk, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu,
41.panta pirmo daļu un 43.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punktu, 15.panta ceturto  daļu
un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 5.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 11.01.2018. atzinumu
(prot.Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2018. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm –
par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav, (deputāte D.Trapenciere
nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
 
1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar nodibinājumu “Koprades māja Skola6”, reģ. Nr. 40008272367 , uz vienu gadu, deleģējot
tai no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punkta izrietošos pārvaldes uzdevumus, saskaņā ar
Deleģēšanas līgumu (pielikumā).
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļa.
3. Kontroli par lēmuma un līguma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
pielikums
 
 

Lēmums Nr. 27 Par pakalpojumu cenrāžā apstiprināšanu Koprades mājā Lielā
Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, 2018.gadā

 Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra Deleģējuma līguma  Nr. punktu 1.4.2.

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2018/pielikums%20lem.nr.26.docx
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“maksas apmēru, tās robežas un kārtību par sniegtajiem pakalpojumiem pārvaldes Uzdevuma ietvaros nosaka
Pašvaldības dome” . Saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”  3.daļu un ievērojot
Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 11.01.2018. atzinumu (prot.Nr.1) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 18.01.2018.atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis), (deputāte
B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav, (deputāte D.Trapenciere nepiedalās lēmuma pieņemšanā),
nolemj:
 
1.       Apstiprināt Koprades mājas Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, pakalpojumu cenrādi 2018.gadam saskaņā ar pielikumu.
2.       Apstiprināt Koprades mājas Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, maksas kārtību saskaņā ar pielikumu.
3.       Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļai.
 
 
Pielikums
Koprades mājas “ Skola6” Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

N.p.k. Pakalpojuma veids mērvienība Cena bez
PVN (EUR)

PVN
(EUR)

Cena ar
PVN
(EUR)

1 Radošās darbnīcas nomas maksa 1 m2/
mēnesī

2.34 0.49 2.83

2 Radošās darbnīcas komunālie maksājumi 1 m2/
mēnesī

1.34 0.28 1.62

4 Kopā strādāšanas dalības maksa 1 darba
diena

5.00 1.05 6.05

5 Kopā strādāšanas abonements 1 mēnesis 55.00 11.55 66.55

6 Semināru telpas noma 1 stunda 15.00 3.15 18.15

7 Izbraukuma biroja noma 1 nedēļa 210.00 44.10 254.10

8 Sarunu telpas noma 1 stunda 5.00 1.05 6.05
 
Nomas maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem aprēķins ēkai Lielā Skolas ielā 6, Cēsis, Cēsu nov. (mēnesī
par vienu kvadrātmetru, bez PVN)
 
Nomas maksas aprēķins:
 
NMk= (Tizm/NĪpl + Kizm/Kpl +Nizm/NĪpl)/12, kur + (11865/610 + 0 + 5300/610) / 12 = 2.34 EUR/m2
 
Tizm= A + Baps + P + N + N + Apdr + Zn + Nod + C, kur
 
Tizm - nekustmā īpašuma tiešās izmaksas gadā;
A - nekustamā īpašuma uzturēšnas izmaksas gadā -  EUR, t.i.
            apsardze, ugunsdrošības signalizācijas apkope - 300.- EUR
            siltummezgla tehniskā apkalpošana - 125,- EUR
            citu iekārtu un inženierkomunikāciju apkope, remonts - 490,- EUR
            paklāju noma, atslēgu pievīlēšana - 200,- EUR
            koplietošanas telpu kopšana, materiāli - 450,- EUR
            sniega tīrīšana no jumta - 100,- EUR
Baps - sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla atlīdzība gadā -
            apkopēja atlīdzība - 2400,- EUR
P - to pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas gadā, kurus izmanto nekustamā īpašuma uzkopšanā - 0 EUR
N - izdevumi plānotiem kārtējiem remontiem gadā - 1500,- EUR
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Apdr - nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumi gadā - 0 EUR
Zn - zemes vienības nomas maksa gadā - 0 EUR
Nod - nekustamā īpašuma nodoklis gadā - 425,- EUR
C - pēc pušu vienošanās papildus var iekļaut citas izmaksas - 6300,- EUR
            izdevumi koplietošanas tehnikas (biroja, virtuves) uzturēšanai un materiāliem
Nīpl - nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība - 610 m2
 
Kizm - kapitālieguldījumu izmaksas
 
                         Kizm= (K + F + Būvn)/ IznP, kur
 
K - kapitālieguldījumi nekustamajā īpašumā
F - piesaistītā kapitāla izmaksas
Būvn - tiešās izmaksas, kas radušās būvniecības laikā
IznP - iznomāšanas laikposms gados, ja veiktie kapitālieguldījumi attiecināmi tikai un vienīgi uz konkrēto nomnieku, vai
piesaistītā kapitāla atdošanas laikposms gados, vai nekustamā īpašuma nolietojuma laikposms - 50 gadi
Kpl - nekustamā īpašuma platība, uz kuru attiecas kapitālieguldījumi
 
Nizm - netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru
            administrēšana, grāmatvedība - 5300, - EUR
 
2.maksa par komunālajiem pakalpojumiem aprēķins:
 
KM = ((Ap + El + ŪK + At + I) / NĪ pl) / 12, kur
 
Ap - apkures izdevumi gadā
El - elektroenerģijas izdevumi gadā
ŪK - izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
At - izdevumi par sadzīves atkritumu izvešanu
I - Interneta izmaksas
 
KM = ((5500 + 3100 + 500 + 108 + 600) / 610) / 12 = 1.34 EUR /M2
 
 
Pielikums
 
Koprades mājas Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, maksas kārtība
 
1. Darbnīcu nomas līgums slēdzams ar fizisku vai juridisku personu uz laika periodu sākot ar vienu mēnesi, bet ne ilgāk
par 2020. 31.decembri
 
2. Darbnīcas iznomājamas fiziskām vai juridiskām personām, kas darbojas radošo industriju nozarēs
 
3. Koplietošanas telpu izmantošanas dalības maksa vaicama par vienas dienu vai  atbilstošo abonementu (pilna laika
abonementu mēnesim, nedēļai vai nepilna laika abonementu nedēļai).
 
4. Atvieglojumi nomas maksai un dalības maksai piemērojami šādos gadījumos:
•      iepazīšanās periods - 1 darba diena kopā strādāšanas birojā - 100% atlaide
•      uzsākšanas periods - pirmais mēnesis darbnīcai - 50%, otrais mēnesis - 25%, trešais mēnesis - 15% atlaide
 
5. Veiktie ieguldījumi darbnīcas labiekārtošanā proporcionāli kompensējami no nomas maksas, detalizēti vienojoties
nomas līgumā
 
6. Ja nomas līgums netiek noslēgts ar kalendārā mēneša pirmo datumu, tad pirmā nomas maksa tiek aprēķināta
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proporcionāli dienu skaitam, no līguma noslēgšanas datuma līdz kalendārā mēneša beigām.
 

Lēmums Nr. 28 Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas īstenotā projekta
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide” maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu

 Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, atbilstoši ar Cēsu novada
domes 08.10.2015. lēmumu Nr.239 apstiprināto noteikumu Nr.38 „Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldības iestādes un
aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus,
nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus” 20.2.punktam un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas  18.01.2018. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, D.Trapenciere, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis),
(deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas īstenotā projekta Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” maksas pakalpojumu cenrādi.
 
 
 
 
 
Pielikums
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola
Maksas pakalpojumu cenrādis
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
 

Nr.
p.k. Pakalpojuma veids* Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)10%

PVN
(euro)*

Cena ar
PVN
(euro)

1. Izglītības pakalpojumi-
mācību maksa     

1.1. Izglītības programma
”Mēbeļu restaurācija”

 kurss 18.00
 

Nav PVN
maksātājs

18.00

1.2. Izglītības programma ”Koka
izstrādājumu dizains,
restaurācija (koka logi,
durvis un ēkas)”

kurss 27.00 Nav PVN
maksātājs

27.00

1.3. Izglītības programma ” 3D
vizualizācija-Autocad
programma”

kurss 14.40 Nav PVN
maksātājs

14.40

1.4. Izglītības programma ”
Rasēšana Autocad
programmā (būvniekiem)”

kurss 14.40 Nav PVN
maksātājs

14.40

1.5. Izglītības programma  
                       ”
Kokapstrādes iekārtu
operatora darba pamati”

kurss 18.00 Nav PVN
maksātājs

18.00
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1.6. Izglītības
programma                         
” Koka karkasa ēku
celtniecības prasmju
apguve”

kurss 18.00 Nav PVN
maksātājs

18.00

 
*projekta realizācijai mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi,10% ir izglītojamā līdzfinansējums
*sadarbības līgums Nr.6.-2.3.3/110 no 29.09.2017
 

Lēmums Nr. 29 Par  maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā

 Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
              Ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.pantu, LR Ministru kabineta
13.07.1999.noteikumus Nr. 250 „Kārtībā ,kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu un sociālās
aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 3.,10. un 13.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu
un 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kā arī to ,ka 3.stāvs tiks pārveidots par gulošo ar papildus darba vietām un
aprīkojumu, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 11.01.2018.atzinumu (prot.Nr.1) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 18.01.2018. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere),
(deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
      1. Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus Cēsu pilsētas pansionātā:
      1.1. maksa par sociālās aprūpes klientiem sniegtajiem pakalpojumiem   –   530.00  EUR
mēnesī             
             par vienu personu (saskaņā ar izmaksu tāmi pielikumā);
      1.2. maksa par sociālās aprūpes klientiem sniegtajiem pakalpojumiem –   660.00 EUR mēnesī par vienu personu
( ja istabiņā vēlas dzīvot viens pats);
      1.3. ēdināšanas maksu ( pārtikas iegādes izdevumus) sociālās aprūpes klientiem Cēsu pilsētas pansionātā- 
noteikt  1.76 EUR  dienā (vidēji mēnesī )  par vienu personu;
      1.4. pusdienu cena- 1.37 EUR  par vienu personu, (pansionāta darbiniekiem);
      1.5. specializētā autotransporta pakalpojumi- 0.84 EUR par nobraukto km un 9.81 EUR par stundu.
      2. Lēmuma izpildes nodrošināšanu uzdot Cēsu pilsētas pansionātam.
      3. Lēmums stājas spēkā ar 01.03.2018.
      4. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei.
      5. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 26.01.2017.lēmumu Nr.13 “Par maksas pakalpojumiem Cēsu
pilsētas pansionātā.”
 
Pielikumi
 

Lēmums Nr. 30 Par dalību projektā “Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu”

 Ziņo: I.Sietiņsone, pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
 
Saskaņā ar 2016. gada 26. maijā noslēgto sadarbības līgumu par projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanu Nr. 2.1-19/120 starp
Vidzemes plānošanas reģionu un Cēsu novada pašvaldību, viens no šī projekta mērķiem ir izstrādāt Vidzemes reģiona
Deinstitucionalizācijas plānu (turpmāk- DI plāns). Pašvaldībām, kas ir sadarbības partneri projektā “Vidzeme iekļauj” un
būs iekļautas DI plānā, ir jāīsteno izvēlēto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājums un
jāiesniedz projekta pieteikums Eiropas Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2018/pielikums%20lem.%20nr.%2029.pdf
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deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā, kas tiks organizēta laika posmā no
2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim. Balstoties esošās situācijas izpētē un analīzē, DI plāna mērķis ir rast
optimālu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un izvietojumu reģiona pašvaldībās, līdz ar to Cēsu novadā
rekomendētie pakalpojumi un sasniedzamie rezultāti:
1. Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide.
Iznākuma rezultatīvais rādītājs: jaunizveidots normatīviem atbilstošs Grupu dzīvokļa pakalpojums 16  pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem, Cēsīs, Caunas ielā 8.
2. Dienas aprūpes centra izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Iznākuma rezultatīvais rādītājs: jaunizveidots, normatīviem atbilstošs Dienas aprūpes centra pakalpojums 33 pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem, Cēsīs, Rīgas ielā 90.
3. Specializētās darbnīcas pakalpojuma izveide pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Iznākuma rezultatīvais rādītājs: jaunizveidots normatīviem atbilstošs Specializētās darbnīcas pakalpojums 31 pilngadīgai
personai ar garīga rakstura traucējumiem, Cēsīs, Rīgas ielā 90.
4. Dienas aprūpes centra izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Iznākuma rezultatīvais rādītājs: jaunizveidots normatīviem atbilstošs Dienas centra pakalpojums 10  bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem, Cēsīs, Rīgas ielā 90.
5. Rehabilitācijas pakalpojumu centra izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu apgādniekiem.
Iznākuma rezultatīvais rādītājs: jaunizveidots normatīviem atbilstošs pakalpojums s vietas Rehabilitācijas centra
pakalpojums 88 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu  apgādniekiem.
6. Atelpas brīža pakalpojuma izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Iznākuma rezultatīvais rādītājs: jaunizveidots normatīviem atbilstošs Atelpas brīža pakalpojums 10 bērniem ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem, Cēsīs, Rīgas ielā 90.
Saskaņā ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014. –2020.gadam (NAP2020), kas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas līdz 2030.gadam īstenošanas plāns atbilstoši ilgtspējīgas attīstības plānošanas pamatprincipiem NAP2020 ir
noteiktas trīs prioritātes. Vienā no prioritātēm - „Cilvēka drošumspēja” rīcības virziena „Stabili pamati tautas ataudzei”
ietvaros noteikts veikt šādu uzdevumu – “Atbalsts ģimenei un indivīdiem krīzes situācijās un situācijās, kas saistītas ar
dzimumu vardarbību, sniedzot profesionālus sociālā darba  pakalpojumus un savlaicīgus sociālās un medicīniskās
rehabilitācijas pakalpojumus (t.sk. krīzes konsultāciju, vardarbības prevencijas un rehabilitācijas atbalsta programmas)”.
Mērķa sasniegšanai paredzēts attīstīt sociālo darbu un sociālos pakalpojumus pašvaldībās.
Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014. - 2020.gadam uzsvērta ieguldījuma nozīme sociālajos
pakalpojumos. Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķi  ir atbilstība vitālām indivīdu vajadzībām, ieguldījums
diskriminācijas mazināšanā un vienlīdzīgu iespēju radīšanā - sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana, kas
sekmē personas pašaprūpes iespējas un neatkarīgas dzīves iespējas, bet personām, kuru aprūpe prasa nepārtrauktu
speciālistu uzraudzību - nodrošināt cienīgus dzīves apstākļus un augstas kvalitātes pakalpojumus aprūpes institūcijās;
Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030 ietverts attīstības redzējums, ka Cēsu novadā katram iedzīvotājam un
novada viesim tiek nodrošināta augsta dzīves kvalitāte. Ilgtspējīgas attīstības centrā ir cilvēks – iedzīvotājs, tā labsajūta
un labklājība. 2030.gadā Cēsu novads ir vieta, kur katram iedzīvotājam ir pieejamas nodarbinātības un socializēšanās
iespējas, kvalitatīva veselības aprūpe, sociālā drošība un izglītības iespējas mūža garumā;
Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Darbības un attīstības stratēģijā 2018. – 2020. gadam noteikts
stratēģiskais mērķis kvalitatīva un profesionāla pakalpojumu klāsta attīstība, kas ietver vidēja termiņa prioritātes, tai
skaitā, attīstīt sabiedrībā balstītus pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti,
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un citām sociālā riska grupām.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu un ievērojot
Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumus Nr. 871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārta īstenošanas noteikumi”,
atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 11.01.2018. atzinumam (protokols Nr. 1) un Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 18.01.2018. atzinumam (protokols Nr.1) , Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atbalstīt projekta iesnieguma sagatavošanu Eiropas Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un
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personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā.
2. Apstiprināt projekta indikatīvās izmaksas ne mazāk kā 1 103 364.00 EUR (viens miljons viens simts trīs tūkstoši trīs
simti sešdesmit četri euro) apmērā, tai skaitā 15 % nacionālais publiskais līdzfinansējums (valsts budžeta) un Cēsu novada
domes finansējums.
3. Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu paredzēt no Cēsu novada pašvaldības 2019. gada budžeta (aizņēmuma)
līdzekļiem.
 

Lēmums Nr. 31 Par uzkrājumu paredzamajām saistībām dzēšanu

 Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot 15.12.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 130 punktu, 08.01.2018. Cēsu novada pašvaldības uzkrājumu paredzamajām saistībām izvērtēšanas komisija
veica faktisko apstākļu izvērtēšanu attiecībā uz Cēsu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē esošo  uzkrājumu
paredzamajām saistībām  uz 31.12.2017. un konstatēja, ka grāmatvedības uzskaitē ir LR Ekonomikas ministrijas Valsts
mērķdotācija sociālai dzīvojamai ēkai Caunas iela 7, Cēsis, Cēsu novadā, būvniecības daļas atmaksai ar vērtību  139615.94
EUR. Civillikuma 1895. pantā noteikts, ka visas saistību tiesības(..) izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu
laikā. Ņemot vērā, ka bilancē uzskaitītie uzkrājumi paredzamām saistībām ir radušies 2007. gadā un to izpilde nav veikta
pēdējo desmit gadu laikā, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2018. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada
dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1 Dzēst uzkrājumus paredzamajām saistībām pret LR Ekonomikas ministriju 139615.94 EUR (viens simts trīsdesmit deviņi
tūkstoši seši simti piecpadsmit eiro un 94 centi) un norakstīt 2017. gada ieņēmumos no uzkrājumu iespējamām saistībām.
 
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei S.Kūlītei. 
 
 

Lēmums Nr. 32 Par Cēsu novada domes 2018. gada 25. janvāra saistošo
noteikumu Nr.3 „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos
noteikumos Nr.18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu

Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja
 
Lai uzlabotu Cēsu  novada pašvaldības darba organizāciju, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
1.punktu un 24.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2018. atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu novada
dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada domes 2018. gada 25. janvāra saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Cēsu novada
domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr.18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” saskaņā ar pielikumu.
2.      Uzdot  Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai  veikt nepieciešamās darbības lēmuma izpildei.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
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2018.gada
25.janvārī                                                                      
                            Nr. 3
 
CĒSU novada Pašvaldības NOLIKUMS
 
Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
                                                                            
      
 
Izdarīt „ Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr.18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” šādus
grozījumus:
 
1.      Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
 
“10. Lai nodrošinātu Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, Dome ir
izveidojusi iestādi „Cēsu novada pašvaldība”, turpmāk – Pašvaldības administrācija, kura ir Domes priekšsēdētāja
pakļautībā un tās sastāvā ir:
10.1.  Attīstības un būvniecības pārvalde;
10.2.  Finanšu pārvalde;
10.3.  Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļa;
10.4.  Cēsu novada Pašvaldības policija;
10.5.   Revidents;
10.6.   Izglītības nodaļa;
 10.7.  Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde un tās pakļautībā esošā Cēsu novada kapu saimniecība;
  10.8.  Komunikācijas un klientu servisa pārvalde un tās pakļautībā esošais Klientu apkalpošanas centrs;
10.9.  Vaives pagasta pārvalde;
10.10. Administrācijas birojs.
 
2.      Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:
 
“ 11. Lai nodrošinātu efektīvu pašvaldības administrācijas darba organizāciju, noteikumu 10.4. un 10.5. apakšpunktā
minētie amati un struktūrvienības ir tieši pakļauti domes priekšsēdētājam, bet 10.3. apakšpunktā minētā struktūrvienība –
izpilddirektoram, ciktāl to pieļauj normatīvie akti. Vaives pagasta pārvaldes vadītājs atrodas administrācijas vadītāja
pakļautībā.”
 
3.      Izteikt 72.punktu šādā redakcijā:
 
“ 72. Domes lēmumu projektiem, atzinumiem par tiem un izziņas materiāliem jābūt pieejamiem visiem domes deputātiem
ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes. Par domes sēžu vietu,
laiku un darba kārtību informē deputātus un izsūta lēmumu projektus Domes sēžu un komiteju sekretārs. Izskatot Domes
sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs informē deputātus par lēmumu projekta izskatīšanas secību
un saņemtajiem atzinumiem.”
 
4.      Izteikt 73.punktu šādā redakcijā:
 
“ 73. Lēmuma projekti par izskatāmajiem jautājumiem Domes sēdē, jāiesniedz Domes sēžu un komiteju sekretāram, ne
vēlāk kā sešas darba dienas pirms kārtējās Domes sēdes, kurš tos nodod Domes priekšsēdētājam. “
 
5.      Izteikt 77.punktu šādā redakcijā:
 
 
“ 77. Domes sēžu un komiteju sekretārs reģistrē deputātu piedalīšanos sēdēs. Domes sēdēs jāpiedalās Pašvaldības
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administrācijas vadītājam, Finanšu pārvaldes vadītājam, Administrācijas biroja juristam  un darbiniekiem, kuri
sagatavojuši lēmuma projektus.”
 
6.      Izteikt 100.punktu šādā redakcijā:
 
“ 100. Izrakstu no Domes sēdes protokola par pieņemto lēmumu piecu darba dienu laikā pēc protokola parakstīšanas
sagatavo, nosūta un publisko Domes sēžu un komiteju sekretārs, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
prasības.”
 
7.      Izteikt 101.punktu šādā redakcijā:
 
“ 101. Domes sēdes protokols un lēmumu oriģināli, kā arī tiem pievienotie materiāli, kārtējā lietvedības gadā glabājas pie
Domes sēžu un komiteju sekretāra un pēc tam tiek nodoti arhīvā. “
 
8.      Izteikt 109.punktu šādā redakcijā:
 
“ 109. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar Domes pieņemtajiem lēmumiem un sēdes protokoliem, ja tie nesatur
informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Informācijas pieejamību nodrošina Komunikācijas un
klientu servisa pārvalde. “
 
9.      Izteikt 110.punktu šādā redakcijā:
 
“110. Ar pašvaldības dokumentiem var iepazīties nodrošina Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes Klientu
apkalpošanas centrā, pie attiecīgā darbinieka saskaņā ar kompetenci un Vaives pagasta pārvaldē darba laikā. Atbildes uz
iesniegumiem tiek sniegtas ievērojot Informācijas atklātības likuma, Iesniegumu likuma, Administratīvā procesa likuma un
citos normatīvajos aktos noteikto saturu, termiņus un kārtību. Iesniegumu izskatīšanas kārtību un ierobežotas
pieejamības informācijas sniegšanas kārtību nosaka iestādes vadītājs.”
 
10.  Izteikt 111.punktu šādā redakcijā:
 
“ 111. Ar Domes pieņemtajiem lēmumiem un novada saistošajiem noteikumiem (konsolidētā versijā) var iepazīties
Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā un Vaives pagasta pārvaldē darba laikā un
pašvaldības interneta mājas lapā www.cesis.lv. 
 
11.  Izteikt 120.punktu šādā redakcijā:
 
“ 120. Iesniegumu apriti organizē Komunikācijas un klientu servisa pārvalde saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības
iekšējiem normatīvajiem aktiem.”
 
12.  Izteikt 125.punktu šādā redakcijā:
 
“125. Divu nedēļu laikā no Domes priekšsēdētāja amata zaudēšanas dienas tiek sastādīts nodošanas – pieņemšanas akts
par dokumentu un materiālo vērtību nodošanu, ko paraksta pilnvaras zaudējušais Domes priekšsēdētājs, jaunais Domes
priekšsēdētājs, izpilddirektors, Pašvaldības administrācijas vadītājs, iekšējais revidents, Finanšu pārvaldes un
Administrācijas biroja pārstāvis.”
 
13.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.martā.
 
Pielikums
 
Paskaidrojuma raksts par
Cēsu novada domes 2018. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3
„Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr.18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums””
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Saistošo noteikumu projekta  nepieciešamības raksturojums     
 
Latvijas Republikas Ministru Kabinets 2017. gada 24. novembrī ir pieņēmis rīkojumu Nr.701 “Par valsts pārvaldes reformu
plānu 2020”. Reformu plāns paredz virzīties uz mazu, profesionālu un uz iedzīvotājiem orientētu valsts pārvaldi, kas
strādā visas sabiedrības labā. Ņemot vērā nacionālā līmeņa tendences, Cēsu novada pašvaldība kā savu prioritāti ir
noteikusi kļūt par klientiem draudzīgu un efektīvu pašvaldību. 2017. gadā Cēsu novada pašvaldības administrācijā notika
funkciju audits, lai noskaidrotu darbinieku noslodzi, iespējamo funkciju pārklāšanos, kā arī funkciju sadalījumu starp 
nodaļām. Līdztekus tam notika administrācijas darba procesu analīze, izvērtējot jautājumu risināšanā iesaistīto darbinieku
un nodaļu skaitu.  Lai īstenotu funkciju audita ieteikumu radniecīgas funkcijas apvienot vienā struktūrvienībā un
uzlabotu efektivitāti, saistošo noteikumu grozījumi paredz daudzu nelielu nodaļu vietā izveidot mazāku skaitu pārvalžu,
kuras varētu pastāvīgi risināt to kompetencē esošos jautājumus un sniegt kvalitatīvākus pakalpojumus Cēsu novada
iedzīvotājiem un citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm.
 
Īss saistošo noteikumu  projekta satura izklāsts    
 
Grozījumi saistošajos noteikumos paredz izmaiņas Cēsu novada pašvaldības administrācijas struktūrā izveidojot 1)
Attīstības un būvniecības pārvaldi, kura pārņem Attīstības nodaļas un Būvvaldes funkcijas, 2) Finanšu pārvaldi, kura
pārņem Finanšu nodaļas funkcijas, 3) Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldi, kura pārņem Komunālās nodaļas, Nekustamā
īpašuma apsaimniekošanas nodaļas un šofera-saimniecības pārziņa funkcijas, 4) Komunikācijas un klientu servisa
pārvaldi, kura pārņem Komunikācijas nodaļas un Administratīvi-juridiskās nodaļas pakļautībā esošā Iedzīvotāju
apkalpošanas centra funkcijas. Administratīvi-juridiskās nodaļas administratīvā funkcija, IT nodaļas funkcijas un
administrācijas biroja vadītājas veiktās funkcijas tiek nodotas tiešā administrācijas vadītāja pakļautībā, izveidojot
administrācijas biroju. Administratīvi-juridiskās nodaļas juridiskā funkcija tiek sadalīta starp pārvaldēm un administrācijas
biroju.
 
 
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu
 
Nav  
 
Saistošo noteikumu  projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā     
Nav 
 
Saistošo noteikumu  projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām             
 
Nav
 
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem  saistošie noteikumi  sagatavoti   
 
Likuma par “Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants.  
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar  saistošo noteikumu projektu  
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo
noteikumu projekti”, pieejams Vaives pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu novads), Cēsu novada
pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 5, Cēsīs) .
 
 

Lēmums Nr. 33 Par nolikuma “Grozījumi nolikumā “Iestādes “Cēsu novada
pašvaldība” nolikums”” apstiprināšanu

Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja
Lai uzlabotu Cēsu  novada pašvaldības darba organizāciju, pamatojoties uz Cēsu novada domes 2018. gada 25.janvāra

http://www.cesis.lv/
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lēmumu Nr. 32 ( prot. Nr. 2), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale
nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt nolikumu ““Grozījumi nolikumā “Iestādes “Cēsu novada pašvaldība” nolikums”” saskaņā ar
pielikumu.
2.      Grozījumi stājas spēkā 2018. gada 1. martā.
3.      Uzdot  Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai  veikt nepieciešamās darbības lēmuma izpildei.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
 
2018.gada 25.janvārī
                                                                        
          Nr. 5
 
“Grozījumi nolikumā “Iestādes “Cēsu novada pašvaldība” nolikums””
 
 Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu
 
 Izdarīt nolikumā „Iestādes “Cēsu novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
 
1.        Izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
            “6.1. Pašvaldības administrācijas vadītāja pakļautībā:
                                    6.1.1.  Attīstības un būvniecības pārvalde;
6.1.2.   Finanšu pārvalde;
6.1.3.   Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde un tās pakļautībā esošā Cēsu novada kapu saimniecība;
6.1.4. Izglītības nodaļa;
6.1.5. Komunikācijas un klientu servisa pārvalde un tās pakļautībā esošais Klientu apkalpošanas centrs;
6.1.6. Vaives pagasta pārvalde;
6.1.7. Administrācijas birojs.”
 
2.    Svītrot 6.2.3. un 6.2.4.apakšpunktus;
 
3.    Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
 
“7. Domes priekšsēdētājs, pašvaldības administrācijas vadītājs un izpilddirektors apstiprina savā pakļautībā esošo
struktūrvienību darbības nolikumus/reglamentus, darbinieku amatu aprakstus un attiecībā uz tiem izdod rīkojumus. Ar
Domes lēmumu apstiprina Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas un Vaives pagasta pārvaldes nolikumu.”
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 34 Par projekta pieteikuma  „Gaujas upes telpiskās attīstības plāna
izstrāde Cēsu novada teritorijā” iesniegšanu  LVAFA

 Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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Pamatojoties uz valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” Latvijas vides aizsardzības fonda padomes
2017. gada 15. decembra lēmumu § 1.1., kurā  izsludina projektu konkursu vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē
“Publisko ūdeņu pārvaldība”, kā arī ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības Attīstības programmas Rīcību un Investīciju
plāna rīcības virziena 3.2. “Paaugstināt novada pievilcību un sekmēt tā dabas vērtību saglabāšanu” uzdevuma 3.2.3.
“Sekmēt dabas teritoriju saglabāšanu un attīstību”, saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas 09.01.2018. atzinumu (prot. Nr.2) un Cēsu novada  domes Finanšu komitejas 18.01.2018. atzinumu
(prot.Nr.1), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Attīstības nodaļai līdz š.g. 31. janvārim iesniegt Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātā projektu konkursa
aktivitātei “Publisko ūdeņu pārvaldība”, projektu „Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā”,
tā kopējām projekta izmaksām nepārsniedzot 10 000 EUR (desmit tūkstoši eiro) apmērā.
2.       Cēsu novada pašvaldībai  2018. un 2019. gadā nodrošināt projekta priekšfinansējumu, saskaņā ar projekta 
naudas plūsmu. 
3.      Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu nodaļā projekta ieviešanas
(ieņēmumu) un izdevumu tāmi.
4.      Projektu realizēt no 2018. gada maija līdz 2019.gada aprīlim.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 35 Par projekta pieteikuma  „Gaujas upes posma vides
pieejamības  nodrošināšanas pasākumu ieviešana”  iesniegšanu  LVAFA

 Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” Latvijas vides aizsardzības fonda padomes
2017. gada 15. decembra lēmumu § 1.1., kurā  izsludina projektu konkursu vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē
“Publisko ūdeņu pārvaldība”, kā arī ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības Attīstības programmas Rīcību un Investīciju
plāna rīcības virziena 3.2. “Paaugstināt novada pievilcību un sekmēt tā dabas vērtību saglabāšanu” uzdevuma 3.2.3.
“Sekmēt dabas teritoriju saglabāšanu un attīstību”, saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas 09.01.2018. atzinumu (prot. Nr.2) un Cēsu novada  domes Finanšu komitejas 18.01.2018. atzinumu
(prot.Nr.1), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Attīstības nodaļai līdz š.g. 31. janvārim iesniegt Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātā projektu konkursa
aktivitātei “Publisko ūdeņu pārvaldība”, projektu „Gaujas upes posma vides pieejamības nodrošināšanas pasākumu
ieviešana”, tā kopējām projekta izmaksām nepārsniedzot 40 000 EUR ( četrdesmit tūkstoši eiro) apmērā.
 
2. Cēsu novada pašvaldībai  2018. un 2019. gadā. nodrošināt projekta   līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām
izmaksām un projekta priekšfinansējumu, saskaņā ar projekta  naudas plūsmu. 
 
3.Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu nodaļā projekta ieviešanas (ieņēmumu) un
izdevumu tāmi.
 
4.      Projektu realizēt no 2018. gada maija līdz 2019.gada aprīlim.
 
5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 36 Par Pašvaldības policijas organizatoriskās struktūras, operatīvās
darbības un darba samaksas izmaiņām 

             Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitajā daļā noteikto, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas
efektīvi un valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda, ja nepieciešams pilnveido, izvērtējot arī funkciju
apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju, kā arī ņemot vērā
Pašvaldības policijas veikto analīzi par notikumiem, kuros ir bijusi iesaistīta Pašvaldības policijas patruļa laika posmā no
01.10.2016. līdz 30.09.2017., ir nepieciešams pilnveidot, pārstrukturēt un lietderīgāk organizēt Pašvaldības policijas rīcībā
esošos finanšu un personāla resursus.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta septīto daļu,
4.panta pirmo daļu, 4.2 pantu, 7. un 11.pantu   Darba samaksas noteikumu (apstiprināti ar Cēsu novada domes
01.07.2009. lēmumu Nr.11) 6.punktu un ņemot vērā Cēsu novada domes priekšsēdētāja 14.07.2017. rīkojuma Nr.1-15/199
“Par mēnešalgas noteikšanu iestādes “Cēsu novada pašvaldība” darbiniekiem” 5.punktu un Cēsu novada domes
priekšsēdētāja 05.01.2018. rīkojumu Nr.1-15/3 “Par papildu darbu”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas
18.01.2018.atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere),
(deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.      Apstiprināt Cēsu novada Pašvaldības policijas organizatorisko struktūru no 01.03.2018., saskaņā ar 1.pielikumu.
2.      Apstiprināt Cēsu novada Pašvaldības policijas darbinieku darba samaksu no 01.03.2018., saskaņā ar 2.pielikumu.
3.      Apstiprināt Cēsu novada Pašvaldības policijas patruļdienestam diferencēto  darba grafiku no 01.03.2018.,
saskaņā ar 3.pielikumu.
4.      Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas personāla speciālistam organizēt visas nepieciešamās darbības un
dokumentu sagatavošanu saistībā ar lēmuma 1. un 2.punkta izpildi.
5.      Uzdot Pašvaldības policijas priekšniekam organizēt visas nepieciešamās darbības un dokumentu sagatavošanu
saistībā ar lēmuma 3.punkta izpildi.
6.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētājam.
 
1.,3.pielikums
2.pielikums
 
 

Lēmums Nr. 37 Par  Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un aģentūru
direktoru mēnešalgu pārskatu

                         Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.apakšpunktu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmo daļu, kā arī ievērojot saistošo noteikumu “Cēsu novada
pašvaldības nolikums” (apstiprināts ar Cēsu novada domes  18.07.2013.   lēmumu Nr. 292) 16.punktā noteikto,   
atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2018. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome ar 12 balsīm –
par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un aģentūru direktoru mēnešalgas no 01.01.2018. saskaņā ar
1.pielikumu.
 
2. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas personāla speciālistam organizēt visas nepieciešamās darbības un dokumentu
sagatavošanu saistībā ar lēmuma 1. punkta izpildi.
 
3.Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2018/1.3.pielikums%20lēm.nr.36.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2018/Copy%20of%202.pielikums%20lem.nr.36.pdf
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pielikums
 

Lēmums Nr. 38 Par projekta pieteikuma „ Vaives pagasta kapsētu digitalizāciju”
iesniegšanu biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” un  LR Zemkopības
ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības
pārvaldē

                         Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz LR Ministru kabineta  13.10.2015. noteikumiem  Nr. 590 ”Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju" un  Cēsu novada pašvaldības  Attīstības programmas 2013.-2019. gadam, Rīcības virzienu Nr. 4.1.
“Veicināt novada atpazīstamību”, uzdevumu nr. 4.1.3. “ Veikt tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un
infrastruktūras pielāgošanu, veicināt atpazīstamību un iesaisti ikdienas dzīvē”, aktivitāti “Saglabāt kultūras mantojumu un
radīt nākotnes kultūras mantojumu”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 16.01.2018.
atzinumu (prot.Nr.3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2018. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome ar 12
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 

Iesniegt biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” un LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestā LEADER1.
projekta pieteikumu „Vaives pagasta kapsētu digitalizāciju” par kopējo summu  8312,70 EUR.

 

Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt priekšfinansējumu 8312,70 EUR un līdzfinansējumu 10% -1.
831,27 EUR apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem 2018.gadā.

 

Projekta atbalsta gadījumā Attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu nodaļā projekta ieviešanas1.
(ieņēmumu) un izdevumu tāmi.

 

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

 
 

Lēmums Nr. 39 Par projekta  „Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” priekšfinansēšanu

                         Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2016.gada 17.maijā noteikumiem Nr.310 “Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma
"Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi” un 18.04.2017. noslēgto Vienošanos ar  Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru Nr. 9.2.4.2/16/I/105 par projekta „Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2018/Copy%20of%20pielikums%20lem.nr.37.pdf
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veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanu, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Cēsu
novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale nepiedalās balsojumā), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
1.      Projekta īstenošanas laikā, nepārtrauktas naudas plūsmas nodrošināšanai, nodrošināt priekšfinansējumu no
pašvaldības budžeta.
2.      Projektu realizēt līdz  2019. gada 31. decembrim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 40 Par Cēsu novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošo
noteikumu Nr.4  „ Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”
apstiprināšanu

                         Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 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 18.01.2018.
atzinumam (protokols Nr. 1), Cēsu novada dome ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere), (deputāte B.Mežale
nepiedalās balsojumā), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošos noteikumus Nr.4 “Par Cēsu novada pašvaldības
2018.gada budžetu”  saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums - budžets

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2018/BUDZETS.pdf

	25.01.2018 Domes sēdes lēmumu saraksts

