
1. no 26

25.07.2019 Domes sēdes lēmumu saraksts



2. no 26

Satura rādītājs

Lēmums Nr. 216 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas  direktoru 4 ................................................. 
Lēmums Nr. 217 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas  direktores apstiprināšanu 4 .................... 
Lēmums Nr. 218 Par dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta
''Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide'' (projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001) darbības
“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde un ieviešana”
apakšdarbībā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem finansēšanas mehānisma izmēģinājumprojekta īstenošana” 4 ......... 
Lēmums Nr. 219 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Raunas iela 6-4, Cēsis,
Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 5 ....................... 
Lēmums Nr. 220 Par Cēsu novada domes 2019. gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr. 13
„Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Cēsu
novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu 9 ........................................................................ 
Lēmums Nr. 221 Par finansējuma piešķiršanu bezmaksas basketbola nometnes bērniem
rīkošanā 12 ........................................................................................................................................... 
Lēmums Nr. 222 Grozījumi Cēsu novada domes 13.06. 2019. lēmumā Nr. 195 “Par
finansējuma kārtību Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo valsts un
privātpersonu dibināto izglītības iestāžu mācību procesa nodrošināšanai” 12 ........................ 
Lēmums Nr. 223 Par naudas balvu piešķiršanu Cēsu novada izglītības iestāžu 8. un 11.
klases izglītojamajiem 13 ................................................................................................................... 
Lēmums Nr. 224 Par maksas pakalpojumiem Cēsu 1.pamatskolā 14 ......................................... 
Lēmums Nr. 225 Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2019.gada  budžetā 15 ....................... 
Lēmums Nr. 226 Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma
apstiprināšanu 15 ................................................................................................................................ 
Lēmums Nr. 227 Par izmaiņām  Cēsu novada pašvaldības finansēto pedagoģisko amata
vienību sarakstā Rāmuļu pamatskolā 16 ......................................................................................... 
Lēmums Nr. 228 Par pusdienu un  launaga cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs

16 ............................................................................................................................................................ 
Lēmums Nr. 229 Par vecāku maksas par ēdināšanas izdevumiem noteikšanu Cēsu Pilsētas
vidusskolas pirmsskolas izglītības grupai 17 .................................................................................. 
Lēmums Nr. 230 Par vecāku maksas noteikšanu par ēdināšanas izdevumiem  Cēsu
2.pamatskolā 18 ................................................................................................................................... 
Lēmums Nr. 231 Par ēdināšanas izmaksām Līvu pirmsskolas izglītības iestādē 18 ................. 
Lēmums Nr. 232 Par ēdināšanas maksu Rāmuļu pamatskolā 19 ................................................. 
Lēmums Nr. 233 Par nekustamā īpašuma Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads pirkšanu 20 .... 
Lēmums Nr. 234 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par
Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un
bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’  ... 
20
Lēmums Nr. 235 Grozījumi Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 79 ”Par projekta
pieteikuma „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” ieviešanu un
līdzfinansējuma nodrošināšanu” 21 ................................................................................................. 
Lēmums Nr. 236 Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas bilancē esošā inventāra un



3. no 26

pamatlīdzekļu nodošanu Priekuļu tehnikumam 22 ........................................................................ 
Lēmums Nr. 237 Par aizņēmumu ERAFprojekta “Degradētās teritorijas revitalizācija
uzņēmējdarbības attīstībai Cēsu novadā II kārta” realizācijai 23 ............................................... 
Lēmums Nr. 238 Par 2018.gada Cēsu novada pašvaldības publiskā pārskata apstiprināšanu

23 ............................................................................................................................................................ 
Lēmums Nr. 239 Par speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu statusu noteikšanu
pašvaldībai piederošajām dzīvojamām telpām 23 ......................................................................... 
Lēmums Nr. 240 Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju”
komisijas un nolikuma apstiprināšanu 24 ....................................................................................... 



4. no 26

Lēmums Nr. 216 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas  direktoru

Ziņo : L.Kokina , Izglītības pārvaldes vadītāja
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Mākslas skolas  direktora Viļņa Kļaviņa  07.06.2019. iesniegumu (reģ. Cēsu novada
pašvaldībā 10.06.2019. Nr.6-2-6/21/2781) par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar š.g. 31.jūliju, Darba likuma 100.panta
pirmo daļu, 128.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.apakšpunktu un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 9.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1.      Atcelt no Cēsu pilsētas Mākslas skolas  direktora  amata Vilni Kļaviņu.
2.      Lēmums stājas spēkā 31.07.2019. (pēdējā darba diena). 
3.        Uzdot lēmuma izpildes organizēšanu Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai.
4.        Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 217 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas  direktores apstiprināšanu

Ziņo  - L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
 
 Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 4. daļas 3. punktu, atbilstoši Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju vai
izpilddirektora vērtēšanas komisijas 13.06.2019. atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par
(E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
            Apstiprināt Kristīni Lāriņu par Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktori ar 2019.gada 1.augustu (pirmā
darba diena).
 
 

Lēmums Nr. 218 Par dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā
projekta ''Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide'' (projekta
Nr.9.2.2.2/16/I/001) darbības “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
finansēšanas mehānismu izstrāde un ieviešana” apakšdarbībā “Sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem finansēšanas mehānisma izmēģinājumprojekta īstenošana”

Ziņo: D.Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 9.panta pirmo daļu, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumu Nr.91 ““Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”
9.2.2.2. pasākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” īstenošanas noteikumi” 13.punktu, ņemot vērā
Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta ''Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide'' (projekta
Nr.9.2.2.2/16/I/001) darbības “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde un ieviešana”
apakšdarbības “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem
finansēšanas mehānisma izmēģinājumprojekta īstenošana” ietvaros īstenoto individuālā budžeta modeļa aprobāciju
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izmēģinājumprojektā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai, Sociālo pakalpojumu attīstības padomes 2019.gada 26.jūnija lēmumu un atbilstoši Cēsu novada domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2019. gada 11. jūlija atzinumam (protokols Nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF
līdzfinansētā projekta ''Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide'' (projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001) darbības
“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde un ieviešana” apakšdarbības “Sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem finansēšanas mehānisma
Izmēģinājumprojekta īstenošana” ietvaros īstenoto individuālā budžeta modeļa aprobāciju izmēģinājumprojektā
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai (turpmāk
– izmēģinājumprojekts), izmēģinājumprojekta plānotais finansējums ir 155 605.44 EUR no ESF (85%) un Latvijas valsts
budžeta (15%) līdzekļiem.
2.      Deleģēt Cēsu novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” slēgt sadarbības līgumu ar Labklājības
ministriju par izmēģinājumprojekta īstenošanu (turpmāk – sadarbības līgums) un īstenot sadarbības līgumā noteikto
saistību izpildi, tajā skaitā parakstīt visu nepieciešamo dokumentāciju.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktorei.
 

Lēmums Nr. 219 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Raunas iela
6-4, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu

Ziņo: A.Ķerpe, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
 
Nekustamais īpašums Raunas iela 6-4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5158, turpmāk – Nekustamais
īpašums, reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Cēsu pilsētas  zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1024-4 uz Cēsu pilsētas
pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 10.11.2008. Nekustamais īpašums sastāv no
vienistabas dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 17.8 m2 un 178/4174 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnēm
un zemes.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma, pārejas noteikumu 13.punktu, Cēsu novada
pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048 ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas tiesību un saistību pārņēmēja.
Nekustamais īpašums atrodas Cēsu pilsētas centrālā daļā. Tiešā tuvumā sabiedriskā rakstura un komerciāla rakstura
objekti, autoosta, tirgus, veikali. Atrašanās vieta laba.  Dzīvoklis atrodas dzīvojamā mājas 2.stāvā. Dzīvoklis ir ar zemu
labiekārtotības pakāpi, ieeja caur virtuvi istabā, sanmezgls kopējs gaitenī.
Zemes lietošanas mērķi: daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0702) – 715 m2 un Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu
apbūve (0903) – 476 m2.
  Pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un pašvaldība nav paredzējusi ieguldīt
ievērojamus finanšu līdzekļus dzīvokļa īpašuma remontā.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu un 8.panta sesto daļu, pašvaldībā saņemts
SIA „Invest – Cēsis”, reģ. Nr. LV 44103018948, vērtējums, saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma visvairāk iespējamā tirgus
vērtība 2019.gada 9. maijā ir 2 500.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).
Uz lēmuma pieņemšanas dienu nepastāv spēkā esošu līgumu par Nekustamā īpašuma lietošanu.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 6. punktu, 3. panta
pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 4. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 11. panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, kā arī Cēsu novada pašvaldības
Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 24.01.2019. priekšlikumu (prot. Nr. 2), Pašvaldības mantas atsavināšanas un
izsoles komisijas 19.07.2019. priekšlikumu (prot. Nr.17) un ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada
pašvaldības iestādēm par Nekustamā īpašuma nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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1.      Nodot atsavināšanai, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu
Raunas iela 6-4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5158, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa Nr.4 ar kopējo
platību 17.8 m2 un 178/4174 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnēm  un zemes (zemes kopplatība 1191
m2), turpmāk – Izsoles objekts.
2.      Apstiprināt Izsoles objekta nosacīto (sākotnējo) cenu 2 500.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).
3.      Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.1.
Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.2.

 
Pielikums
cĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RAUNAS IELA 6-4, CĒSIS, cēsu nov., izsoles noteikumi
 

vispārīgie noteikumi1.

1.1    Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Raunas iela 6-4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5158,
kas sastāv no vienistabas dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 17.8 m2 un 178/4174 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas, palīgceltnēm un zemes (zemes kopplatība 1191 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.
1.4.   Nekustamā īpašuma izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, 2019.gada 12. septembrī  plkst.
14:00.
1.5.   Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) cena 2 500 EUR (divi tūkstoši pieci 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. 250.00  EUR (divi simti piecdesmit euro un
00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4,
Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344, ar
norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Raunas iela 6-4, Cēsis, izsolei”.
1.8. Nodrošinājuma nauda uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta  šo Noteikumu 1.7. punkta
norādītajā bankas kontā.
1.9. Sludinājums par Nekustamā īpašuma izsoli publicējams Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
laikrakstā „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
1.10. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      Nekustamā īpašuma raksturojums
 
2.1. Nekustamais īpašums Raunas iela 6-4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5158 , turpmāk – Nekustamais
īpašums, reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1024-4 uz Cēsu pilsētas
pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 10.11.2008. Nekustamais īpašums sastāv no
vienistabas dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 17.8 m2 un 178/4174 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnēm
un zemes.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma, pārejas noteikumu 13.punktu, Cēsu novada
pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048 ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas tiesību un saistību pārņēmēja.
Nekustamajam īpašumam nav zemesgrāmatā reģistrētu atsavināšanas aizliegumu.
2.2.Nekustamais īpašums atrodas Cēsu pilsētas centrālā daļā. Tiešā tuvumā sabiedriskā rakstura un komerciāla rakstura
objekti, autoosta, tirgus, veikali. Atrašanās vieta laba.  Dzīvoklis atrodas dzīvojamā mājas 2.stāvā. Dzīvoklis ir ar zemu
labiekārtotības pakāpi, ieeja caur virtuvi istabā, sanmezgls kopējs gaitenī.
2.3.Īpašuma objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes
īpašumu apsaimniekošanas speciālistu Jāni Sniedzānu, mob.t. 20202201.
3.      IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI

http://www.cesis.lv
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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 2019.gada 11. septembrim plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā
4, Cēsīs, Cēsu nov., (tālr. 64122161, komisijas sekretārs) jāreģistrējas un jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti: 
       3.2.1. Juridiskai personai, kā arī personālsabiedrībai: 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
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.
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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
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 250.00  EUR (divi simti piecdesmit euro un 00 centi) tiek ieskaitīts pirkuma
maksā.
5.2.       Pirkuma maksa: kā tūlītēja samaksa, samaksājot visu pirkuma maksu par nosolīto Nekustamo īpašumu divu
nedēļu laikā no izsoles dienas, t.i., līdz 2019.gada 26. septembrim ieskaitot;
5.3. Ja līdz 2018.gada 26. septembrim ieskaitot nosolītājs nav izpildījis šo Noteikumu 5.2. apakšpunktā 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
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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 var lemt par atkārtotu izsoli vai pieņemt citu lēmumu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 32.pantu.
 
6. Nenotikusi izsole
Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens  neierodas.
2. sākumcena nav pārsolīta.
             3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
            4. nolikuma 5.4. punktā noteiktajā gadījumā.
 
7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1. Pēc šo Noteikumu 5.2. apakšpunkta 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.
 
 

Lēmums Nr. 220 Par Cēsu novada domes 2019. gada 25.jūlija saistošo
noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu, 23. un 24. pantu un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.07.2019. atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2019. gada 25.jūlija saistošos noteikumus Nr. 13  „Grozījumi Cēsu novada domes 2013.
gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums””, saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2019. gada
25.jūlijā                                                                       
                                          Nr. 13
 
Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr.18
„Cēsu novada pašvaldības nolikums”
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Izdoti saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
 
1.        Izdarīt Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības
nolikums” (prot. Nr. 11, 20.punkts) šādus grozījumus:
 
1.1.   Izteikt saistošo noteikumu 15.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
                 ‘’15.4. Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs;’’
1.2.   Svītrot saistošo noteikumu 15.5. un 15.6.apakšpunktu.
1.3.   Izteikt saistošo noteikumu 34.15.apakšpuktu šādā redakcijā:
‘’34.15. ar rīkojumu nosaka izpilddirektora un pašvaldības iestāžu vadītāja pienākumu izpildītāju, kā arī pieņem lēmumus
par amatu savienošanu izpilddirektoram, pašvaldības iestāžu vadītājiem un citām ar domes lēmumu ieceltajām vai
apstiprinātajām amatpersonām;’’
1.4.   Svītrot saistošo noteikumu 77.punkta otro teikumu.
 
2.        Šo saistošo noteikumu 1.1. un 1.2.apakšpunkts stājās spēkā 2019. gada 1.augustā.
 
Pielikums
Cēsu novada domes 2019. gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
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Saistošo noteikumu
projekta  nepieciešamības
raksturojums

Cēsu novada dome 2018. gada 8.martā pieņēma lēmumu Nr. 60
‘’Par Cēsu Pieaugušo izglītības centra pievienošanu Cēsu
Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai’’, kā rezultātā iestāde Cēsu
Pieaugušo izglītības centrs beidz pastāvēt ar 2018. gada
31.maiju.
Saskaņā ar Cēsu novada domes 2018. gada 13.septembra
lēmumu Nr. 304 ‘’Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu’’
(prot. Nr. 13, 22.punkts) un Ministru kabineta 2019. gada
17. janvāra rīkojumu Nr. 27 ‘’Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina
vidusskolu’’ Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola ar
2019.gada 1.augustu tiek nodota valstij un pievienota Izglītības
un zinātnes ministrijas padotībā esošajai valsts izglītības
iestādei – Priekuļu tehnikumam, kā rezultātā ar 2019. gada
1.augustu Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola kā Cēsu
novada pašvaldības padotībā esoša iestāde beidz pastāvēt.
Cēsu novada dome 2019. gada 23.maijā pieņēma lēmumu Nr.
169 ‘’Par Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra
nosaukuma maiņu’’ (prot.Nr. 7, 4.p.), kurā noteikts, ka ar 2019.
gada 1.augustu tiek mainīts Cēsu  internātpamatskolas –
attīstības centra nosaukums uz nosaukumu Cēsu Bērzaines
pamatskola – attīstības centrs.
Saistošo noteikumu 34.15. apakšpunktā noteikta domes
priekšsēdētāja kompetence izdot rīkojumu par izpilddirektora un
pašvaldības administrācijas vadītāja pienākumu izpildītāju viņu
prombūtnes laikā, kā arī dot rakstveida atļaujas minēto amatu
savienošanai. Ņemot vērā, ka praksē dažādu iemeslu dēļ 
nepieciešams noteikt arī pašvaldību iestāžu vadītāja pienākuma
izpildītāju, kā arī attiecībā uz viņiem pieņemt lēmumu par amatu
savienošanu, nepieciešams precizēt saistošo noteikumu
34.15.apakšpunktu.
Saistošo noteikumu 77.punkta otrajā teikumā ir noteikts
amatpersonu un darbinieku loks, kuriem jāpiedalās domes sēdē.
Ņemot vērā, ka šis uzskaitījums nav pilnīgs un šo personu loks
var atšķirties, kā arī katras amatpersonas vai darbinieka
pienākumi noteikti amata aprakstos un iestādes iekšējos tiesību
aktos, šāds regulējums saistošajos noteikumos nav lietderīgs.
 

Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Ar grozījumiem saistošajos noteikumos:
-  tiek mainīts Cēsu  internātpamatskolas – attīstības centra
nosaukums uz nosaukumu Cēsu Bērzaines pamatskola –
attīstības centrs un svītroti  15.5. un 15.6.apakšpunkti, tas ir, no
pašvaldības iestāžu saraksta izslēdzot  Cēsu Tehnoloģiju un
Dizaina vidusskolu un Pieaugušo izglītības centru;
- precizēts 34.15.apakšpunkts, nosakot, ka domes
priekšsēdētājs ar rīkojumu nosaka izpilddirektora un pašvaldības
iestāžu vadītāja pienākumu izpildītāju, kā arī pieņem lēmumus
par amatu savienošanu izpilddirektoram, pašvaldības iestāžu
vadītājiem un citām ar domes lēmumu ieceltajām vai
apstiprinātajām amatpersonām;
- svītrots  saistošo noteikumu 77.punkta otrais teikums. 

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības
budžetu

Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav
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Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām 

Nav 

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā
ar  saistošo noteikumu
projektu

Neattiecas

 

Lēmums Nr. 221 Par finansējuma piešķiršanu bezmaksas basketbola nometnes
bērniem rīkošanā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
2019. gada 27.jūnijā Cēsu novada pašvaldībā saņemts basketbolista Dāvja Rozīša iesniegums bezmaksas nometnes
bērniem rīkošanai 11.-12.jūlijā Cēsīs, Sporta kompleksā, Piebalgas ielā 18. (pieteikums reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā
27.06.2019., reģistrācijas Nr. 6-2-6/6/3073).
Cēsinieks Dāvis Rozītis sadarbībā ar biedrību “Sporta klubs Cēsu basketbols” vēlas rīkot divu dienu sporta treniņnometni
jaunajiem basketbolistiem ar pieredzējušu spēlētāju kā arī treneru līdzdalību. Treniņnometnē plānots uzņemt līdz 60 Cēsu
novadā dzīvojošu jauniešu, kurus trenēs pieredzējuši treneri un sniegs konsultācijas Eiropas basketbola klubu spēlētāji.
Dāvis Rozītis pats spēlē basketbolu Spānijas klubā Leb Gold, bet brīvajā laikā vēlas sniegt savu pieredzi jaunajiem Cēsu
sportistiem.
Pamatojoties uz Cēsu novada integrētās attīstības programmu 2013.–2019. gadam (apstiprināta Cēsu novada domē
14.03.2013. prot. Nr. 4, 39.p.), R.V.1.4. Sekmēt sporta un veselīga dzīvesveida attīstību, U 1.4.1. Veicināt un popularizēt
veselīgu dzīvesveidu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 6.
punktu, pamatojoties uz Cēsu novada Sporta padomes 08.07.2019.elektronisku aptauju un pozitīvo atzinumu un ievērojot
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.07.2019. atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm
– par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Piešķirt no 2019. gada sporta budžeta nesadalītajiem līdzekļiem EUR 300 (trīs simti eiro) biedrībai “Sporta klubs1.
Cēsu basketbols” treniņnometnes Cēsu sportistiem organizēšanai.
Pārskaitīt piešķirto finansējumu uz biedrības “Sporta klubs Cēsu basketbols” kontu.2.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.3.

 

Lēmums Nr. 222 Grozījumi Cēsu novada domes 13.06. 2019. lēmumā Nr. 195 “Par
finansējuma kārtību Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo
valsts un privātpersonu dibināto izglītības iestāžu mācību procesa
nodrošināšanai”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot starp Cēsu novada pašvaldību un SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” 01.03.2019. noslēgto Deleģēšanas līgumu Nr.
252/2019/3-3-17/1, Cēsu novada domes 23.05.2019. lēmumu Nr.173 „Par grozījumiem 2019.gada 5.marta Deleģēšanas
līgumā Nr. 252/2019/3-3-17/1 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”, Cēsu novada domes
28.02.2019. lēmumu Nr.83 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un
bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”, Cēsu novada domes 23.05.2019.
lēmumu Nr.174 „Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr. 83 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un
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kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais
centrs””, saskaņā, ar kuru Cēsu novada pašvaldības nekustamais īpašums Piebalgas ielā 18 (kadastra Nr. 4201 009 0129)
un Pūces ielā 2a (kadastra Nr. 4201 008 0432), Cēsīs, Cēsu novadā, ir nodots pārvaldīšanā SIA „Cēsu Olimpiskais centrs”,
un pamatojoties Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.1 pantu uz LR Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumiem Nr.97
„Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumiem” un 01.03.2019. Deleģēšanas līguma Nr. 252/2019/3-3-17/1 3.1.1
punktu, Cēsu novada domes 13.06.2019. lēmumu Nr.195 “Par finansējuma kārtību Cēsu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošo valsts un privātpersonu dibināto izglītības iestāžu mācību procesa nodrošināšanai” un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.07.2019. (protokols Nr. 10) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Lēmuma 1.1.2. punktu izteikt šādā redakcijā:
“1.1.2. maksa par sporta bāzes Pūces ielā 2a Cēsīs, Cēsu novadā izmantošanu  (ne vairāk kā 10 astronomiskās stundas
nedēļā) par 1 (vienu) astronomisko stundu mācību priekšmetā Sports ir 13.80 EUR“.
2.      Lēmuma izpildi uzdot SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājam.
3.      Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības atbildīgajai personai SIA “Cēsu Olimpiskais
centrs”.
 

Lēmums Nr. 223 Par naudas balvu piešķiršanu Cēsu novada izglītības iestāžu 8.
un 11. klases izglītojamajiem

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 31.10.2013. sēdes lēmumu  Nr. 458 (prot. Nr.19)  „Par naudas balvām Cēsu novada
izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem”, izvērtējot izglītības iestāžu izteiktos priekšlikumus par naudas balvas
piešķiršanu 8. klases  izglītojamajiem, kuriem gada vidējais vērtējums mācību priekšmetos vismaz 8 balles, un 11. klases
izglītojamajiem, kuriem gada vidējais vērtējums vismaz 9 balles, Cēsu Valsts ģimnāzijas direktora vietnieces 21.06.2019.
iesniegumu Nr. 1-12/85 ( reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 25.06.2019. Nr.6/13/3041); Cēsu 2. pamatskolas direktores
20.06.2019. iesniegumu Nr.1-11/53 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 20.06.2019. Nr. 1-11/53); Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijas direktores 19.06.2019.iesniegumu, (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 19.06.2019. Nr. 6/13/2990), Cēsu
1. pamatskolas 11.06.2019. direktores iesniegumu (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 11.06.2019.); Cēsu
internātpamatskolas – attīstības centra 14.06.2019.pedagoģiskās padomes sēdes izrakstu  (reģistrēts Cēsu novada
pašvaldība 08.07.2019. reģ.Nr.6-2-6/13/3200)  un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.07.2019. atzinumu
(prot. Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Par sasniegumiem 2018./2019.mācību gadā piešķirt naudas balvu 75 EUR apmērā šādiem 8. klases
izglītojamajiem:
1.1.Adelei Jakovičai, Cēsu 1.pamatskola;
1.2.Agnesei Mustei, Cēsu 1.pamatskola;
1.3.Amandai Paulai Knopkinai,  Cēsu 1.pamatskola;
1.4.Beātei Mārtinsonei, Cēsu 1.pamatskola;
1.5.Brigitai Petrovskai,  Cēsu 1.pamatskola;
1.6.Jānim Koklem, Cēsu 1.pamatskola;
1.7.Leonardai Baltiņai, Cēsu 1.pamatskola;
1.8.Raivo Grozam, Cēsu 1.pamatskola;
1.9.Lībai Lielajai, Cēsu 1.pamatskola;
1.10.        Rēzijai Freijai, Cēsu 1.pamatskola;
1.11.        Vendijai Vītolai, Cēsu 1.pamatskola;
1.12.        Rūdolfam Markusam Čeičam, Cēsu 1.pamatskola;
1.13.        Markusam Bruņiniekam,  Cēsu 2.pamatskola;
1.14.        Elizabetei Greizei, Cēsu 2. pamatskola;
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1.15.        Annijai Sanijai Ivanovai,  Cēsu 2.pamatskola;
1.16.        Gerdai Kurpniecei, Cēsu 2.pamatskola;
1.17.        Patrīcijai Martai Lakstīgalai, Cēsu 2.pamatskola;
1.18.        Vinetai Tjarvei, Cēsu 2.pamatskola;
1.19.        Martai Seidovai, Cēsu 2.pamatskola;
1.20.        Reinim Kerliņam, Cēsu 2.pamatskola;
1.21.        Elīnai Poļakovai, Cēsu 2.pamatskola;
1.22.        Niklasam Lapsam, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.23.        Arnoldam Zariņam, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.24.        Samantai Bogatskai, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.25.        Signei Kiselei, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.26.        Samantai Jansonei, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.27.        Līgai Lapsiņai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.28.        Annai Vīndedzei ,  Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.29.        Esterei Annai Aplokai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.30.        Elizabetei Blauai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.31.        Raimondam Bundziniekam, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.32.        Jēkabam Eglītim, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.33.        Laurai Kalnietei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.34.        Katrīnai Kalniņai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.35.        Daigai Māricai Krauklei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.36.        Aleksim Ķirsim, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.37.        Justīnei Odiņai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.38.        Šarlotei Luīzei Odziņai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.39.        Jasmīnai Porai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.40.        Elīzei Ropšai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.41.        Nikolai Rozentālei , Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.42.        Rūdolfam Rudmiezim, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.43.        Keitai Karlīnai Silgalei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.44.        Ralfam Trofimovam, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.45.        Evijai Velvelei, Cēsu Valsts ģimnāzija,
1.46.        Aritai Miezei, Cēsu internātpamatskola – attīstības centrs.
2.      Par sasniegumiem 2018./2019.mācību gadā piešķirt naudas balvu 110,00 EUR apmērā šādiem 11. klases
izglītojamajiem:
2.1.Ancei Lapiņai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
2.2.Andrejam Ķīlim, Cēsu Valsts ģimnāzija;
2.3.Kristīnai Vinogradovai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
2.4.Sandrai Siliņai, Cēsu Valsts ģimnāzija.
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai L. Kokinai organizēt nepieciešamās darbības
saistībā ar šī lēmuma izpildi.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.         
 

Lēmums Nr. 224 Par maksas pakalpojumiem Cēsu 1.pamatskolā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu novada domes
08.10.2015. lēmumu Nr.239 “Par “Kārtības, kādā Cēsu novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita
ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas
pakalpojumu izcenojumus” apstiprināšanu” un veiktajiem uzturēšanas izdevumu aprēķiniem un ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 18.07.2019. atzinumam (prot.Nr. 10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par
(E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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1.      Apstiprināt nomas maksu  Cēsu 1.pamatskolā:
1.1.sporta zālei 19.41 euro (t.sk.PVN) vienā stundā;
1.2.½ sporta zāles 11.40 euro (t.sk.PVN) vienā stundā;
1.3.kora klases telpai  5.26 euro (t.sk.PVN) vienā stundā;
1.4.pašpārvaldes kabinetam  5.01 euro (t.sk.PVN) vienā stundā;
1.5.datorklasei 5.46 euro (t.sk.PVN) vienā stundā;
1.6.diennakts uzturēšanās izmaksas vienai personai 2.06 euro (t.sk.PVN).
2.      Atļaut Cēsu 1.pamatskolas direktorei, slēdzot sporta telpu nomas līgumu par sporta zāles izmantošanu mācību
procesam ar Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolu, piemērot atlaidi, nosakot telpu nomas maksu par sporta zāli 1 euro
(t.sk. PVN)  mēnesī.
3.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 25.10.2018. lēmumu Nr.347 “Par maksas pakalpojumiem Cēsu
1.pamatskolā” .
4.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 1.pamatskolas  direktorei.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 225 Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2019.gada  budžetā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 Cēsu novada pašvaldībā 13.06.2019. saņemts Cēsu Bērnu un jauniešu centra  (turpmāk – iestādes) direktores
13.06.2019. iesniegums Nr. 1-9/26  (reģ. Nr. 6 – 2 – 6/13/2848) ar lūgumu atbalstīt iestādes mūsdienu deju kolektīvu
dalībnieku dalību XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lieluzveduma “Augstāk par zemi”  repertuāra
apguves seminārā Jelgavā.
Lai nodrošinātu Cēsu Valsts ģimnāzijas sadarbības projekta plānoto un faktisko izdevumu sabalansētību,  pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Cēsu novada domes 07.02.2019.
lēmumu “Par Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr. 3 „Par Cēsu novada pašvaldības 2019.
gada budžeta” apstiprināšanu  (prot. Nr. 2, 58.p.) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.07.2019.
atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta struktūrvienības 11/031 budžetā  Izglītība šādus
grozījumus:
1.1.                         samazināt budžeta līniju 09 – 07 – 22/2 ”Koru koncerts gatavojoties skolēnu
dziesmu un deju svētkiem”  par 544 EUR;
1.2.                          izveidot jaunu budžeta līniju  09 – 07 – 22/4 “Cēsu Bērnu un jauniešu
mūsdienu deju kolektīvu dalība repertuāra apguves seminārā”  ar summu 544 EUR ;
1.3.                          samazināt budžeta līniju  09 – 07 – 09/1 – 2  “CVĢ vizīte Ahimā” par 65 EUR
;
1.4.                          palielināt budžeta līniju  09 – 07 – 09/1 – 1 “Ahimas GAMMA ģimnāzijas
vizīte Cēsīs”  par 65 EUR.
2.      Finanšu pārvaldei  1.punktā minēto  iekļaut 2019.gada budžeta grozījumos.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 

Lēmums Nr. 226 Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu un ievērojot Cēsu novada
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domes Finanšu komitejas 18.07.2019. atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par
(E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Apstiprināt Draudzīgā Aicinājuma  Cēsu Valsts ģimnāzijas  nolikumu  saskaņā ar pielikumu.1.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.11.2012. lēmumu Nr.505 ‘’Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts2.
ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu’’.
Uzdot Draudzīgā Aicinājuma  Cēsu Valsts ģimnāzijai  nodrošināt iestādes darbību atbilstoši apstiprinātajam3.
nolikumam.
Uzdot Draudzīgā Aicinājuma  Cēsu Valsts ģimnāzijas  direktorei informēt izglītības iestāžu reģistru par izglītības4.
iestādes nolikumu.
Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.5.

Nolikums – pielikumā
 
 
 
 

Lēmums Nr. 227 Par izmaiņām  Cēsu novada pašvaldības finansēto
pedagoģisko amata vienību sarakstā Rāmuļu pamatskolā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai nodrošinātu lietderīgu un ekonomisku izglītības iestādes darbības nepārtrauktību atbilstoši tās kompetencei,
izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem un pieejamajiem finanšu resursiem un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 18.07.2019.atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Ar 01.09.2019. Rāmuļu pamatskolā likvidēt:
1.1.0.17 likmes pagarinātās grupas skolotājs;
1.2.0,27 likmes bibliotekārs;
1.3.0.15 likmes izglītības iestādes vadītāja vietnieks.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Rāmuļu pamatskolas direktora pienākumu izpildītājam.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 228 Par pusdienu un  launaga cenu Cēsu novada vispārējās
izglītības iestādēs

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu;  15.panta 7.punkta 2 daļu; 2013.gada 13.marta Ministru
kabineta noteikumiem  Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, ievērojot  Publisko iepirkumu likuma
10.panta pirmās daļas iepirkumus “Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Cēsu novada izglītības iestādēs” (ID
Nr.CNP/2019/20), “Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā
(id.Nr.CPPPS2019/1),”Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā “( id.Nr.
DACVĢ2019/1) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.07.2019. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 24.08. 2017. lēmumu Nr.217 „Par brokastu, pusdienu, launaga un
vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”.

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/pielikums%20lēm.nr.226.pdf
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2.      Ar 02.09.2019. noteikt Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs šādu standartpusdienu cenu (tai skaitā 
PVN):
2.1. Cēsu Pilsētas vidusskolā:
2.1.1. 1. - 4. klašu izglītojamiem – 1.36 EUR;
2.1.2.  5.- 12. klašu izglītojamiem – 1.36 EUR.
2.2.     Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītojamiem – 1.36 EUR .
2.3.     Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītojamiem – 1.75 EUR.
2.4.     Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas 1. – 6.klašu izglītojamiem – 1.42 EUR.
2.5.     Cēsu 1. pamatskolas:
2.5.1.      1. - 4. klašu izglītojamiem – 1.36 EUR;
2.5.2.      5. - 9. klašu izglītojamiem – 1.36 EUR.
3.           Noteikt Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs šādu launaga cenu (tai skaitā  PVN):
3.1.  Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas 1. -  6. klašu izglītojamiem – 0.87 EUR;
3.2.  Cēsu 1. pamatskolas 1. -  2. klašu izglītojamiem – 0.52 EUR;
3.3.  Cēsu Pilsētas vidusskolas 1. – 4. klases izglītojamiem – 0.52 EUR.
4.           Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu direktoriem, Cēsu novada
pašvaldības Izglītības pārvaldei un Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”.
 
 

Lēmums Nr. 229 Par vecāku maksas par ēdināšanas izdevumiem noteikšanu
Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupai

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu un 2012.gada 13.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”
3.punktu, ievērojot  Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas iepirkumu “Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana
Cēsu novada izglītības iestādēs” (ID Nr.CNP/2019/20) un pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas
18.07.2019. atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējuši Cēsu novada domes 23.08.2018. lēmumu Nr.264 “Par vecāku maksas noteikšanu par
ēdināšanas izdevumiem noteikšanu Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupai”.
2.    Ar 2019.gada 1.septembri Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības programmā noteikt maksu par
ēdināšanas izdevumiem izglītojamiem vecumā no 3 gadiem par vienas  dienas  trīs ēdienreizēm (brokastis, pusdienas,
launags) – 2,65 EUR (t.sk. PVN).
3.    Maksu par ēdināšanas izdevumiem nepiemēro :
3.1.  izglītojamā slimības gadījumā, kas apstiprināta ar ģimenes ārsta izziņu;
3.2. vecāku atvaļinājuma laikā;
3.3. ja Cēsu Pilsētas vidusskola vai pirmsskolas grupa slēgta saskaņā ar Cēsu novada domes lēmumu;
3.4. ja Cēsu Pilsētas vidusskola nevar nodrošināt vecākus ar pakalpojumu un tas iepriekš rakstveidā saskaņots ar Cēsu
novada domes priekšsēdētāju;
3.5. ja vecāki paziņo, ka izglītojamais neapmeklēs izglītības iestādi, līdz iepriekšējās dienas plkst. 9.00.
4.  Uzdot Cēsu Pilsētas vidusskolas direktorei nodrošināt lēmuma izpildi.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 230 Par vecāku maksas noteikšanu par ēdināšanas izdevumiem 
Cēsu 2.pamatskolā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu;  15.panta 7.punkta 2 daļu; 2013.gada 13.marta Ministru
kabineta noteikumiem  Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, ievērojot  Publisko iepirkumu likuma
10.panta pirmās daļas iepirkumu “Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Cēsu novada izglītības iestādēs” (ID
Nr.CNP/2019/20) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.07.2019. atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,  atturas – nav, nolemj:
 
1.      Ar 01.08.2019. atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 24.08.2017.lēmuma Nr.216 “Par vecāku maksas
noteikšanu  Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās” 3.punktu.
2.      Ar 01.08.2019.  Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības programmā  noteikt šādu vecāku maksu par
ēdināšanas izdevumiem:
2.1. izglītojamiem vecumā no 1 līdz 2 gadiem par vienas dienas trim ēdienreizēm (brokastis, pusdienas , launags) – 2.00
 EUR (t.sk.PVN);
2.2.izglītojamiem vecumā no 3 gadiem par vienas dienas trim ēdienreizēm (brokastis, pusdienas , launags) – 2.65 EUR(
t.sk.PVN).
3.      Ar 01.09.2019. noteikt:
3.1.standartpusdienas cenu Cēsu 2.pamatskolas  1. – 9.klašu izglītojamiem – 1.36 EUR( t.sk.PVN);
3.2.launaga cenu Cēsu 2.pamatskolas  1. – 2.klašu izglītojamiem – 0.52 EUR( t.sk.PVN).
4.      Uzdot Cēsu 2.pamatskolas direktorei  nodrošināt lēmuma ievērošanu.
5.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 231 Par ēdināšanas izmaksām Līvu pirmsskolas izglītības iestādē

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu un 2012.gada 13.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”
3.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.07.2019. atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,  atturas – nav, nolemj:
 
1.      Ar 2019.gada 2.septembri atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 24.08.2017. lēmuma Nr.216 “Par
vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās” 2.3 un 2.4 punktus.
2.      Ar 2019.gada 1.septembri Līvu pirmsskolas izglītības iestādē noteikt šādu maksu par ēdināšanas izdevumiem:
2.1. izglītojamo, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu,  vecākiem:
2.1.1. par izglītojamiem vecumā no 1 līdz 2 gadiem par trim ēdienreizēm (brokastis, pusdienas, launags)  - 2.02 EUR
(sagatavošanas izdevumi -  0.92 EUR, produktu izmaksa -  1.10 EUR);
2.1.2.   par izglītojamiem vecumā no 3 gadiem par trim ēdienreizēm (brokastis, pusdienas, launags)  - 2.34 EUR
(sagatavošanas izdevumi -  0.92 EUR, produktu izmaksa -  1.42 EUR).
2.2. izglītības iestādes darbiniekiem :
2.2.1. brokastis – 0.73 EUR;
2.2.2. pusdienas  - 1.41 EUR;
2.2.3. launags – 0.66 EUR .
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Līvu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 232 Par ēdināšanas maksu Rāmuļu pamatskolā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu un 2012.gada 13.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības
iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”
un ievērojot  Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.07.2019. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,  atturas – nav, nolemj:
 
1.      Ar 02.09.2019. noteikt šādu maksu  Rāmuļu pamatskolas:
1.1.1. - 4. klašu izglītojamiem:
1.1.1.      brokastu izmaksu vienai porcijai ir 0.93 EUR (sagatavošanas izdevumi ir  0.50 EUR, produktu izmaksa  0.43
EUR), no kuras 0.54 EUR sedz izglītojamā vecāki un 0.39 EUR kompensē Cēsu novada pašvaldība;
1.1.2.                pusdienu izmaksu vienai porcijai ir  1.81 EUR (sagatavošanas izdevumi ir 1.00 EUR ,
produktu izmaksa  – 0.81 EUR), no kuras 1.42 EUR sedz valsts budžeta paredzētiem līdzekļiem skolēnu ēdināšanai
pašvaldību pamatizglītības iestādēs un 0.39 EUR  kompensē Cēsu novada pašvaldība;
1.1.3.                launaga izmaksu vienai porcijai  ir 0.86 EUR (sagatavošanas izdevumi ir  0.50 EUR , 
produktu izmaksa  – 0.36 EUR),  no kuras 0.45 EUR sedz izglītojamā vecāki un 0.41 EUR kompensē Cēsu novada
pašvaldība;
1.1.4.                vakariņu izmaksu vienai porcijai ir 1.00 EUR ( sagatavošanas izdevumi ir 0.50 EUR un
produktu izmaksa  – 0.50 EUR), no kuras 0.64 EUR sedz izglītojamā vecāki un 0.36 EUR kompensē Cēsu novada
pašvaldība.
1.2. 5. - 9. klašu izglītojamiem:
1.2.1.                brokastu izmaksu vienai porcijai ir 1.00 EUR (sagatavošanas izdevumi ir  0.50 EUR,
produktu izmaksa  0.50 EUR), no kuras 0.64 EUR sedz izglītojamā vecāki un 0.36 EUR kompensē Cēsu novada
pašvaldība;
1.2.2.                pusdienu izmaksu vienai porcijai ir  1.95 EUR (sagatavošanas izdevumi ir 1.00 EUR ,
produktu izmaksa  – 0.95 EUR), no kuras 1.20 EUR sedz izglītojamā vecāki un 0.75 EUR kompensē Cēsu novada
pašvaldība;
1.2.3.                launaga izmaksu vienai porcijai  ir 0.93 EUR (sagatavošanas izdevumi ir  0.50 EUR , 
produktu izmaksa  – 0.43 EUR),  no kuras 0.54 EUR sedz izglītojamā vecāki un 0.39 EUR kompensē Cēsu novada
pašvaldība;
1.2.4.                vakariņu izmaksu vienai porcijai ir 1.00 EUR ( sagatavošanas izdevumi ir 0.50 EUR un
produktu izmaksa  – 0.50 EUR), no kuras 0.64 EUR sedz izglītojamā vecāki un 0.36 EUR kompensē Cēsu novada
pašvaldība.
1.3.Izglītojamiem, kuri apgūst pirmsskolas  izglītības programmu: 
1.3.1.                vecumā no 1 līdz 2 gadiem par trim ēdienreizēm (brokastis, pusdienas, launags)  - 3.10 EUR
(sagatavošanas izdevumi -  2.00 EUR, produktu izmaksa -  1.10 EUR), no kuras 1.40 EUR sedz izglītojamā vecāki un 1.70
EUR kompensē Cēsu novada pašvaldība;
1.3.2.                 par izglītojamiem vecumā no 3 gadiem par trim ēdienreizēm (brokastis, pusdienas,
launags)  3.42 EUR (sagatavošanas izdevumi -  2.00 EUR, produktu izmaksa -  1.42 EUR),  no kuras 1.79 EUR sedz
izglītojamā vecāki un 1.63 EUR kompensē Cēsu novada pašvaldība;
1.3.3.                vecumā no 1 līdz 2 gadiem par četrām ēdienreizēm (brokastis, pusdienas, launags,
vakariņas)  - 3.96 EUR (sagatavošanas izdevumi -  2.50 EUR, produktu izmaksa -  1.46 EUR), no kuras 1.85 EUR sedz
izglītojamā vecāki un 2.11 EUR kompensē Cēsu novada pašvaldība;
1.3.4.                par izglītojamiem vecumā no 3 gadiem par četrām ēdienreizēm (brokastis, pusdienas,
launags, vakariņas)  4.28 EUR (sagatavošanas izdevumi - 2.50 EUR, produktu izmaksa -  1.78 EUR),  no kuras 2.26 EUR
sedz izglītojamā vecāki un 2.03 EUR kompensē Cēsu novada pašvaldība.
1.4.izglītības iestādes darbiniekiem :
1.4.1.       brokastis – 1.00 EUR;
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1.4.2.       pusdienas  - 1.95 EUR;
1.4.3.       launags – 0.93 EUR ;
1.4.4.      vakariņas – 1.00 EUR.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Rāmuļu pamatskolas direktorei.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 233 Par nekustamā īpašuma Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads
pirkšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
        Cēsu novada pašvaldība ir saņēmusi piedāvājumu iegādāties zemes gabalu  Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu
novads, kadastra apzīmējums 4201 005 1413  uz kura daļēji atrodas Cēsu novada administrācijas ēka kadastra
apzīmējums 4201 005 1413 001.
                     Saskaņā ar izdruku no Vidzemes rajona tiesas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr. 70, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 005 1413, kas
sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1413, ar kopējo platību 1053m2, turpmāk – Nekustamais
īpašums,  nostiprinātas  ar ½ domājamo daļu  uz (vārds,uzvārds) vārda,  un ½ domājamo daļu uz (vārds,uzvārds)
vārda. Īpašuma kadastrālā vērtība 5932.00 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti trīsdesmit divi euro, 00 centi). 
           
                   Ievērojot to, ka saņemts Nekustamā īpašuma īpašnieku apliecinājums par piekrišanu
Nekustamā īpašuma pārdošanai atbilstoši „Invest-Cēsis” SIA (reģ. Nr. 44103018948) sagatavotajam zemes nekustamā
īpašuma Raunas ielā 4, Raunas ielā 4B, Cēsīs, Cēsu novadā novērtējumam, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma Raunas
ielā 4, Raunas ielā 4B, Cēsīs, Cēsu novadā, visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2019.gada 9. jūlijā  ir EUR 10 000.00
(desmit  tūkstoši    euro 00 centi).
                    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17. punktu  kā arī ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.07.2019. atzinumu
(prot. Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,  atturas – nav, nolemj:
 
1.      Pirkt no (vārds,uzvārds) un (vārds,uzvārds) nekustamo īpašumu Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, kadastra
numurs 4201 005 1413, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1413, ar kopējo platību 1053 m2 par
cenu EUR 10 000.00 (desmit  tūkstoši    euro 00 centi).
2.      Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu īpašuma pirkuma līgumu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 

Lēmums Nr. 234 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83
“Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu
pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu
Olimpiskais centrs”’’

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai īstenotu uzsākto Cēsu novada Sporta attīstības stratēģijā noteikto Sporta attīstības mērķi Cēsu novadā, nodrošināt
Cēsu novada pašvaldības sporta bāzu optimālu noslodzi un pieejamību gan iekšējiem, gan ārējiem klientiem, lai atslogotu
Cēsu novada izglītības iestādes no veicamajiem uzdevumiem ārpus iestāžu nolikumos noteiktajiem darbības
pamatvirzieniem, lai nodrošinātu jaunu ar sportu un veselības veicināšanu saistītu pakalpojumu attīstību un sniegšanu
iedzīvotājiem un lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā, 15. panta pirmās daļas 4. un
6. punktā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas pilnvērtīgu realizāciju un īstenotu Cēsu novada plānošanas
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dokumentos noteiktos mērķus un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.07.2019. atzinumu (protokols Nr.10),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,  atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama
īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”
šādus grozījumus:
1.1.Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Nodot pārvaldīšanā un bezatlīdzības lietošanā SIA „Cēsu Olimpiskais centrs”, reģistrācijas Nr. 44103026682, juridiskā
adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,
-          ar 22.03.2019. Pašvaldībai piederošu nekustamu un kustamu īpašumu par sākotnējo bilances vērtību
4 333268,40 EUR (četri miljoni trīs simti trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi euro un 40 centi)  saskaņā ar
Pielikumiem (Nr.1; Nr.2; Nr.3) un
-          ar 15.07.2019. Pašvaldībai piederošu nekustamu un kustamu īpašumu par sākotnējo bilances vērtību
4 568 225.60 EUR (četri miljoni pieci simti sešdesmit astoņi tūkstoši divi simti divdesmit pieci euro un 60 centi) saskaņā
ar Pielikumu (Nr.4;) turpmāk – Īpašums, un mazvērtīgo inventāru, kas tiks iesniegts atsevišķi pēc stāvokļa uz 01.07.2019.,
ar mērķi – pārvaldes uzdevuma, kas izriet no  likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktā un 6.punktā
noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām un noslēgtā deleģēšanas līguma, pilnvērtīgai izpildei un racionālai
pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas veikšanai.’’
2.                  Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot grozījumus
2019.gada 4.marta pārvaldīšanas līgumā Nr.248/2019/3-3-6.
3.                  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
Pielikums
 

Lēmums Nr. 235 Grozījumi Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 79 ”Par
projekta pieteikuma „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”
ieviešanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 12.07.2019. saņemta Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk-aģentūra) 12.07.2019.
elektroniskā vēstule “Par projekta iesnieguma Nr.5.6.2.0/18/I/015 nosacījumu izpildi (otrās atlases kārtas ietvaros)”, kurā
aģentūra lūdz papildināt pieteikumu, veicot tehniskus precizējumus projekta iesniegumā un pielikumos (tai skaitā, Cēsu
novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 79 ”Par projekta pieteikuma „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II
kārta” ieviešanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu’’), ietverot informāciju, ka gadījumā, ja Valsts kases aizņēmums netiks
piešķirts pilnā projektā paredzētajā apjomā, finansējuma daļa, par kuru netiks saņemts Valsts kases aizdevums, tiks
finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ir neatkarīgi no aizņēmuma Valsts kasē, kā arī, ka projekta iesniegumā
norādīto izmaksu neattiecināmā daļa, ievērojot 03.04.2019. likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.pantu, iespējams
būs jāīsteno par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tāpat, iepriekš minētajā domes lēmumā nepieciešams precizēt 2.punktu,
atbilstoši precizētajai projekta iesnieguma izmaksu ieguvumu analīzei un finansēšanas plānam.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 10. punktu un 21. panta
pirmās daļas 23. punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.07.2019. (prot. Nr.10) atzinumu, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr.79 ”Par projekta pieteikuma „Degradēto teritoriju
revitalizācija Cēsu novadā II kārta” ieviešanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu’’ (prot. Nr. 3, 21.punkts) šādus grozījumus:
1.1.   izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
 ”2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldei realizēt 12.07.2019. aģentūrā apstiprināto
projektu Nr.5.6.2.0/18/I/015 „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta ”, saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta
mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” īstenošanas noteikumi” kārtību, ar kopējām projekta izmaksām 4 830327,29 EUR (četri miljoni astoņi simti

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/Copy%20of%20Pielikums%20Nr.4%20(2).pdf
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trīsdesmit tūkstoši, trīs simti deviņdesmit septiņi eiro, 29 centi), no kurām ERAF līdzfinansējums projekta attiecināmo
izmaksu segšanai ir 1837668,42 EUR (viens miljons astoņi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši seši simti sešdesmit astoņi eiro,
42 centi)*, valsts budžeta dotācija 233657,35 EUR  (divi simti trīsdesmit trīs tūkstoši seši simti piecdesmit septiņi eiro, 35
centi). Cēsu novada pašvaldības finansējums projekta attiecināmo izmaksu segšanai 2037329,94 EUR (divi miljoni
trīsdesmit septiņi tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi eiro, 94 centi un projekta neattiecināmo izmaksu segšanai 49656,45
EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši seši simti piecdesmit seši eiro, 45 centi) “.
1.2.   izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
 “5. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. Gadījumā, ja Valsts kases aizņēmums netiks
piešķirts nepieciešamo izmaksu apjomā, projekta īstenošanai trūkstošā finansējuma daļa tiks finansēta no pašvaldības
budžeta līdzekļiem, Ievērojot 03.04.2019. likuma “Par valsts budžetu 2019. gadam” 15.pantu, projekta neattiecināmās
izmaksas finansēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2.      Lēmuma izpildi organizēt Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājam.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
*Norādīts ERAF finansējums bez snieguma rezerves (snieguma rezerve ir 4,65 % apmērā, kas ir 222 140,76 EUR).
 
 

Lēmums Nr. 236 Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas bilancē esošā
inventāra un pamatlīdzekļu nodošanu Priekuļu tehnikumam

Ziņo – L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
 
Ministru kabinets 17.01.2019. pieņēma rīkojumu “Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu“ ar kuru noteikts , ka
saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta ceturtās daļas 1. punktu un sesto daļu, Profesionālās izglītības
likuma 14. panta otro daļu, Izglītības likuma 23. panta otro daļu un likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
8. punktu, kā arī ievērojot Cēsu novada domes 2018. gada 13. septembra lēmumu Nr. 304 "Par Cēsu Tehnoloģiju un
Dizaina vidusskolu" (prot. Nr. 13 22. punkts), ar 2019. gada 1. augustu Cēsu novada pašvaldības padotībā esošo Cēsu
Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu (turpmāk - vidusskola) pievienot Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajai
valsts izglītības iestādei - Priekuļu tehnikumam, kurš ir vidusskolas funkciju, tiesību, saistību, bilancē esošās mantas, ar
mācību procesa turpināšanu saistīto lietvedības dokumentu un uz laiku glabājamo lietvedības dokumentu pārņēmējs, kā
arī Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, un citu finanšu instrumentu ietvaros uzņemto saistību un
projektu dokumentu pārņēmējs.
Lai nodrošinātu Cēsu novada domes 2018. gada 13. septembra lēmuma Nr. 304 ‘’Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina
vidusskolu’’ (prot. Nr. 13, 22.p.), ar grozījumiem, kas izdarīti ar Cēsu novada domes 2018. gada 6. decembra lēmumu Nr.
402 ‘’Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.09.2018. lēmumā Nr. 304 ‘’Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu’’’’
(prot. Nr. 19, 3.p.), Ministru kabineta 2019.gada 17.janvāra rīkojuma Nr. 27 “Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu“
izpildi, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. panta pirmās daļas 17. un 19. punktu un Publikas personas mantas
atsavināšanas likuma 42.panta otro un trešo daļu,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis,
P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – 1
(deputāte B.Mežale), atturas – nav, nolemj:
 
1.      Pēc stāvokļa uz 31.07.2019. nodot Priekuļu tehnikumam Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas bilancē
esošu  inventāru saskaņā ar Pielikumu Nr.1 , pamatlīdzekļus saskaņā ar Pielikumu Nr.2 un krājumus saskaņā ar Pielikumu
Nr.3.
2.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai .
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums nr. 1 un nr. 2
Pielikums nr. 3
 

https://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums
https://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums#p15
https://likumi.lv/ta/id/20244-profesionalas-izglitibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/20244-profesionalas-izglitibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/20244-profesionalas-izglitibas-likums#p14
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p23
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p21
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/Copy%20of%20pielik%201%20un%202%20lem%20nr%20236.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/Copy%20of%20pielik%203%20lem%20nr%20236.pdf
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Lēmums Nr. 237 Par aizņēmumu ERAFprojekta “Degradētās teritorijas
revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Cēsu novadā II kārta” realizācijai

Ziņo A.Riekstiņa, Finanšu pārvaldes ekonomiste
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10. punktu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 22., 24.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma “ Par valsts budžetu
2019.gadam” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu un Cēsu novada domes 28.02.2019.  lēmumu Nr.79 ”Par
projekta pieteikuma „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” ieviešanu un līdzfinansējuma
nodrošināšanu’’   (prot. Nr. 3, 21.punkts), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
 

Ņemt Valsts kasē ilgtermiņa aizņēmumu līdz 800 000,00 EUR  ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes1.
fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada projekta ERAF projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības
attīstībai Cēsu novadā II kārta” īstenošanai (līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai).
Aizņēmumu izsniegt 2019., 2020. un 2021. gadā.2.
Kredīta atmaksas periodu noteikt 28 (divdesmit astoņi) gadus.3.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2022.gada martā.4.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.5.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.6.

 
 

Lēmums Nr. 238 Par 2018.gada Cēsu novada pašvaldības publiskā pārskata
apstiprināšanu

Ziņo: K.Pots, Komunikācijas un Klientu servisa pārvaldes vadītājs
 
Lai nodrošinātu Cēsu novada iedzīvotājus ar strukturētu informāciju par pašvaldības statistiku, paveikto 2018.gadā un
attīstības tendencēm, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
69.panta pirmās daļas 7.punktu un 72.pantu, likuma “Par budžeta un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, Ministru
kabineta 05.05.2010. noteikumiem Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu, saskaņā ar pielikumu.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un Klientu servisa pārvaldei publicēt gada pārskatu Cēsu
novada pašvaldības mājas lapā, kā arī iesniegt publisko pārskatu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
publicēšanai mājas lapā.
 
Publiskais pārskats
 

Lēmums Nr. 239 Par speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu statusu noteikšanu
pašvaldībai piederošajām dzīvojamām telpām

Ziņo: A.Ķerpe, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamā īpašuma pārvaldnieks
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/Cēsu%20novada%20pašvaldības%202018.gada%20publiskais%20pārskats.pdf
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu par pašvaldības autonomo funkciju “palīdzības
sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta
11.punktu, kas noteic, ka viens no palīdzības sniegšanas iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā veidiem ir palīdzība
speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, un 11.panta trešo daļu par to, ka pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu ir
tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās
telpas statusu (..), un 21.¹panta pirmo daļu par to, ka pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kurai
pašvaldība dome noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, pašvaldība ir tiesīga izīrēt pašvaldības
attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē (rīcības virzieni, jomas, u.c.) nodarbinātam kvalificētam speciālistam un
speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts
nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums, Cēsu novada domes 2018.gada 31.maija saistošo noteikumu Nr.18 “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. un 9.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par
(E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noteikt pašvaldībai piederošajām neizīrētajām dzīvojamām telpām Nr.1 (viena istaba, kopējā platība 36,1 m²),
Nr.2 (divas istabas, kopējā platība 57,0 m²), Nr.3 (trīs istabas, kopējā platība 56,4 m²) Nr.4 (viena istaba, kopējā platība
36,2 m²), Nr.5 (trīs istabas, kopējā platība 84,7 m²), Nr.6 (divas istabas, kopējā platība 45,1 m²), Nr.7 (divas istabas, kopējā
platība 44,8 m²), Nr.8 (divas istabas, kopējā platība 67,4 m²), Nr.9 (divas istabas, kopējā platība 54,6 m²), Nr.10 (viena
istaba, kopējā platība 36,1 m²), Nr.13 (divas istabas, kopējā platība 45,0 m²), Nr.14 (divas istabas, kopējā platība 67,2 m²),
Nr.15 (divas istabas, kopējā platība 54,6 m²), Nr.16 (viena istaba, kopējā platība 36,1 m²), Nr.19 (divas istabas, kopējā
platība 45,0 m²), Nr.20 (divas istabas, kopējā platība 67,4 m²), Nr.21 (divas istabas, kopējā platība 54,6 m²), Nr.22 (viena
istaba, kopējā platība 36,1 m²), Nr.24 (divas istabas, kopējā platība 46,0 m²) Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā,
speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu statusu.
2.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei (vadītājs
V.Kalandārovs).
 
 
 

Lēmums Nr. 240 Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko
teritoriju” komisijas un nolikuma apstiprināšanu

Ziņo: A.Ķerpe, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 61. pantu, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu Nr. 146. ‘’Par konkursa „Par skaistāko Cēsu1.
novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas un nolikuma apstiprināšanu’’.
Apstiprināt konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisiju šādā sastāvā:2.

Komisijas priekšsēdētāja – Signe Ķerpe, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Didzis Ozoliņš, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes
komunālinženieris
Komisijas locekļi –
Valda Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja;
Evija Atvara, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes lauku attīstības speciāliste;
Edīte Matuseviča, Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes komunikācijas speciālists.
Komisijas sekretāre – Signe Ķerpe, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte.

Apstiprināt konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” nolikumu saskaņā ar pielikumu.1.
Noteikt, ka ar šo lēmumu izveidotās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads.2.
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Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
 
2019. gada
25.jūlijā                                                                       
                             Nr. 23
 
 
Konkursa
„Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju”
nolikums
 
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
 73.panta pirmās daļas 4.punktu
 
1.      Vispārīgie jautājumi
 
1.1.   Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēts un norisinās konkurss ,,Par skaistāko Cēsu novada dārzu un
sakoptāko teritoriju’’
1.2.   Konkursu organizē Cēsu novada pašvaldība.
1.3.   Konkursa vērtēšanai izveidota komisija, kura apstiprināta ar Cēsu novada domes lēmumu.
1.4.   Komisija savā darbībā ievēro Cēsu novada domes saistošos noteikumus.
 
2.      Konkursa mērķis
2.1.   Apzināt Cēsu novada skaistākos dārzus un sakoptākos īpašumus, skaistākos dārzus pieteikt Latvijas mēroga
konkursam.
2.2.   Veicināt iedzīvotājus iesaistīties skaistākas pilsētvides veidošanā, popularizēt labāko pieredzi.
2.3.   Radīt interesi Cēsu novada iedzīvotājos un motivēt tos piedalīties novada sakopšanā, atspoguļojot plašsaziņas
līdzekļos, publicējot konkursa norises gaitu un rezultātus.
 
3.      Konkursa norise
3.1.   Pieteikumu dalībai konkursā par Cēsu novadā atrodošo savu vai citu īpašumu var iesniegt jebkura fiziska vai
juridiska persona, tostarp īpašuma īpašnieks, apsaimniekotājs,  pilnvarotā persona vai Pašvaldības administrācija.
3.2.   Īpašumus var pieteikt šādām nominācijām:
 

N.p.k. Vērtējamie objekti Piešķirtā nominācija Godalgotās
vietas

1. Privātmājas Cēsu novadā Skaistākais Cēsu novada dārzs 3
2. Lauku sētas Vaives pagastā Skaistākā Vaives pagasta lauku

sēta
3

3. Daudzdzīvokļu māju teritorijas Cēsu
novadā

Sakoptākais dauzddzīvokļu māju
pagalms Cēsu novadā

3

4. Pašvaldības teritorijas Cēsu
novadā  – skolas, pašvaldības
iestādes

Sakoptākā pašvaldības iestādes
teritorija Cēsu novadā

3

5. Uzņēmumi, iestādes, ražošanas
teritorijas Cēsu novadā

Sakoptākais uzņēmums Cēsu
novadā

3

6. Gaisa dārzu īpašnieki Cēsu novadā Skaistākais gaisa dārzs Cēsu
novadā

3

7. Laureāta pieteicējs, ja pieteicējs
nav īpašnieks

„Vērīgais skatītājs” 1

3.3.    Konkursa pieteikuma iesniegšanas termiņš tiek izsludināts reizē ar konkursa izsludināšanu, informācija tiek
publiskota  Cēsu novada pašvaldības laikrakstā „Cēsu Vēstis un Cēsu novada pašvaldības mājas lapā;
3.4.   Pieteikumā  norāda vērtējamā objekta adresi, īpašnieku, kontakttālruni, kā arī pieteicēja vārdu,



26. no 26

uzvārdu/nosaukumu, kontakttālruni. Pieteikumi jāiesniedz rakstiski, telefoniski vai elektroniski;
3.5.   Pieteikumu iesniegšanas vieta – Cēsu novada pašvaldība:
3.5.1.      Īpašuma apsaimniekošanas pārvalde – Raunas ielā 4, Cēsis,  tel. 6416 1815;
3.5.2.      Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs – Raunas iela 4, Cēsis, tel. 64161800, fakss
64161801, e-pasts: dome@cesis.lv .
3.6.    Konkursā pieteikto īpašumu apsekošanu veic konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko
teritoriju”  komisija, par to iepriekš vienojoties ar īpašuma īpašnieku.
3.7.   Konkursā tiek vērtēta galvenokārt izveidotāja izdoma un radoša pieeja, nevis finansiālais ieguldījums dārzu
veidošanā un teritoriju kopšanā un uzturēšanā.
3.8.   Konkursa rezultāti tiek publicēti Cēsu novada pašvaldības laikrakstā „Cēsu Vēstis”, laikrakstā Vidzemes novadiem
„Druva” un Cēsu novada pašvaldības mājas lapā.
3.9.   Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiek Cēsu novada pašvaldības organizētajā publiskā pasākumā saskaņā ar
pasākumu plānu.
3.10.    Konkursa uzvarētāji saņems atzinības rakstus. Pašvaldība, apstiprinātā budžeta ietvaros, var pasniegt savu
dāvanu vai konkursa norisē piesaistīto sponsoru dāvanu.
 
4.      Komisijas kompetence un darba organizācija
4.1.   Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 
4.2.   Komisija lēmumu pieņem slēgtā sēdēs, kuras gaita tiek protokolēta. Komisijas sēdes protokolu paraksta visi sēdē
piedalījušies komisijas locekļi (tai skaitā komisijas priekšsēdētājs un tā vietnieks) un sekretārs (protokolists).
4.3.   Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem.
Ja nepieciešams, sēdē izskatāmā jautājuma izlemšanai var uzaicināt attiecīgās jomas speciālistus. Uzaicinātajiem
speciālistiem nav balsstiesību komisijas lēmumu pieņemšanā.
4.4.   Konkursa komisija izvērtē saņemtos pieteikumus, apseko konkursam pieteiktos dārzus un teritorijas.
4.5.   Katrs komisijas loceklis pretendentus vērtē dārzus un teritorijas saskaņā ar šādiem kritērijiem, katru no tiem
vērtējot 0-5 punktu sistēmā:
4.5.1.      tīrība un kārtība īpašumā. Iebraucamais ceļš  jeb priekšdārzs.;
4.5.2.      teritorijas zonējums, telpiskais plānojums, tā atbilstība funkcijai;
4.5.3.      augu stādījumi, to kompozīcija, ekoloģiskā saderība, augu veselīgums;
4.5.4.      zāliena plānojums, kopšanas kvalitāte;
4.5.5.      ceļu, laukumu, arhitektūras mazo formu kvalitāte, izvietojums un kompozicionālais risinājums – karoga
masts, pastkastīte, atpūtas vieta, ugunskurs, sētas, žogi, vārti, suņu būdas u.c.
4.5.6.      pārsteigums jeb dārza savdabīgums, īpašas pozitīvas pazīmes vai atšķirības.
4.6.    Vienāda punktu skaita gadījumā:
4.6.1.      izšķirošā ir konkursa komisijas priekšsēdētāja balss.
4.6.2.      vērtēšanas kritēriji sakārtoti svarīguma secībā, augstāks punktu skaits pirmajiem kritērijiem dod augstāku
rezultātu.
4.6.3.      komisija ņem vērā, ja saņemti vairāki pieteikumi par vienas un tās pašas personas izvirzīšanu konkursam.
4.7.   Komisijai ir tiesības fotografēt vai filmēt vērtējamo īpašumu un iegūtos materiālus izmantot noslēguma pasākumā
vai ievietojot tos pašvaldības   informatīvajos izdevumos, par to iepriekš brīdinot īpašuma īpašnieku .
4.8.   Konkursā netiek vērtēti iepriekšējo 2 (divu) gadu konkursu 1. vietas  ieguvēji.
4.9.   Konkursa komisijas faktisko rīcību un pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Cēsu novada pašvaldības nolikumā
noteiktajā kārtībā.
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