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Lēmums Nr. 343 Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības speciālajā budžetā

Ziņo: M.Malcenieks, domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
 
Cēsu novada pašvaldības policijas telpās Pils ielā 12, ir izvietots policijas personāls, kurš veic dažāda ilguma patrulēšanas
darbu, kā arī dežuranti kuri tur atrodas diennakts dežūrā. Ņemot vērā DARBA DEVĒJA labu praksi, ir jārūpējas par
personālu, lai uzlabotu dienesta apstākļus, saskatu par lietderīgu veikt mums lietošanā nodotās telpas labiekārtošanu un
sanitārā mezgla iekārtošanu. Tas nodrošinās Cēsu novada pašvaldības policistu sanitāri higiēnas apstākļus un uzlabos
darba kvalitāti. Ar telpu lietotājiem saskaņošana ir veikta, tikko būs pozitīvs lēmums par telpu labiekārtošanu, Cēsu
pašvaldība raksta vēstuli uz telpu īpašnieka vārdu lai saņemtu rakstisku apstiprinājumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ievērojot
Cēsu novada domes 25.01.2018. saistošos noteikumus Nr.4 „Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”, atbilstoši
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.10.2018. atzinumam (prot. Nr.14), Cēsu novada dome, ar 12 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības speciālajā budžetā šādus grozījumus:
1.1.  palielināt budžeta izdevumu klasifikācijas kodu 2241 „Nekustamā īpašuma kārtējie remonti” par 4244.00 EUR (četri
tūkstoši divi simti četrdesmit četri euro);
1.2.  samazināt budžeta izdevumu klasifikācijas kodu 5238 „Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika” par 4244.00 EUR
(četri tūkstoši divi simti četrdesmit četri euro).
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei 1.punktā minēto iekļaut 2018.gada Cēsu novada pašvaldības
budžetā.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 344 Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.06.2016.  lēmumā
Nr.168 “Par maksas pakalpojumiem telpām un virtuves iekārtām Cēsu Pilsētas
vidusskolā”

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
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 aprēķiniem par pamatlīdzekļu nolietojumu, atbilstoši  Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 18.10.2018. atzinumam (prot.Nr.14), Cēsu novada dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 02.06.2016. lēmumā Nr.168 “Par maksas pakalpojumiem telpām un
virtuves iekārtām Cēsu Pilsētas vidusskolā”:
1.1. izsakot 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Apstiprināt virtuves iekārtu nomas maksu laika periodā no 01.09.2018. līdz 31.08.2019. -7.82 EUR( bez PVN) mēnesī “ ;
1.2.papildināt lēmumu ar 5¹.punktu šādā redakcijā :“5¹. Apstiprināt telpu nomas maksu “Kafijas automāta novietošanai” –
21.63 EUR (divdesmit viens euro un 63 centi)( t.sk. PVN)  mēnesī“.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Pilsētas vidusskolas direktorei.
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Lēmums Nr. 345 Par projekta pieteikuma  „Degradēto teritoriju revitalizācija
Cēsu novadā II kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Ziņo: M.Malcenieks, domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
 
Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktā noteikto pašvaldības autonomu funkciju,
pamatojoties uz 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” un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
(turpmāk, CFLA), kā sadarbības iestādes uzaicinājumu Cēsu novada pašvaldībai sagatavot un iesniegt projekta
iesniegumu darbības programmas Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”,
saskaņā 2018. gada 26. jūnija  Cēsu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.207. (protokols nr. 9, punkts nr. 17), 
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.10.2018. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu novada dome, ar 12 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Iesniegt  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” līdzfinansēto Cēsu novada
pašvaldības sagatavoto projekta iesniegumu „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”, ar kopējām
projekta izmaksām 4 802 295,21 EUR (četri miljoni astoņi simti divi  tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci eiro, 21
centi),  no kurām ERAF līdzfinansējums  projekta attiecināmo  izmaksu segšanai ir  2059809,00 EUR  (divi miljoni 
piecdesmit deviņi  tūkstoši astoņi simti deviņi eiro), valsts budžeta dotācija 278935,34 EUR ( divi simti septiņdesmit
astoņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci eiro, 34 centi).
2.       Cēsu novada pašvaldības  Attīstības un būvniecības pārvaldei sagatavot  un iesniegt Finanšu pārvaldē
 projekta ieviešanas ( ieņēmumu un  izdevumu) tāmi.
3.        Projektu realizēt 2019., 2020. un 2021. gadā.
4.        Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
5.       Lēmuma izpildi organizēt  Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājam Atim Egliņam Eglītim .
6.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 346 Par dalību projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana
Gaujas Nacionālā parka teritorijā” īstenošanā 2019.gadā

Ziņo: M.Malcenieks, domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
 
Tūrisma produktu konkurētspējas eksporta tirgos veicināšanas un apmeklētāju skaita tūrisma objektos palielināšanas
nolūkā saņemts Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības aicinājums apliecināt Cēsu novada pašvaldības piekrišanu
dalībai projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” īstenošanā 2019.gadā.
Apliecinājums nepieciešams, lai sadarbībā ar citām Gaujas Nacionālā parka teritorijā esošajām pašvaldībām sagatavotu
pieteikumu uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma programmu saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada
1.decembra noteikumiem Nr. 678 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. punkta specifiskā atbalsta
mērķi “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu  un pakalpojumu eksporta proporciju”.
 
Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 48 000,00 (četrdesmit astoņi tūkstoši euro) apmērā par dalību 6 ārvalstu
tūrisma izstādēs un starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour” Latvijā, tūrisma informācijas centra darbinieku apmācības,
kā arī drukas materiālu sagatavošanu un izdošanu latviešu, angļu, krievu un vācu valodās. Katra partnera provizoriskās
projekta izmaksas ir 4800,00EUR.
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15. panta 2., 10. un 13.punktu, Cēsu novada
domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 11.10.2018. atzinumu  (prot. Nr.7) un Cēsu novada domes Finanšu
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komitejas 18.10.2018. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Atbalstīt Cēsu novada pašvaldības dalību projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas
Nacionālā parka teritorijā” īstenošanā 2019.gadā.
2.       Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai nepieciešamības gadījumā paredzēt finansējumu projekta
izdevumu segšanai 2019.gadā EUR 4800.00EUR (četri tūkstoši astoņi simti eiro 00 centi).
3.       Projekta aktivitāšu īstenošanu un projekta administrēšanu uzticēt pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs”.
4.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 347 Par maksas pakalpojumiem Cēsu 1.pamatskolā

Ziņo: L.Kokina , Izglītības nodaļas vadītāja
 
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, ievērojot Alfrēda Kalniņa
Cēsu mūzikas vidusskolas direktora V.Račevska 09.10.2018. iesniegumu Nr.1.20/124 (reģ. Cēsu novada pašvaldībā
09.10.2018. Nr.6/4167) ar lūgumu nepaaugstināt nomas maksu Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolai par Cēsu
1.pamatskolas zāles izmantošanu mācību procesam,  atbilstoši  Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.10.2018.
atzinumam (prot.Nr. 14), Cēsu novada dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1.      Apstiprināt nomas maksu  Cēsu 1.pamatskolā
1.1.sporta zālei 60,52 euro (t.sk.PVN) vienā stundā;
1.2.½ sporta zāles 31,96 euro (t.sk.PVN) vienā stundā;
1.3.kora klases telpai  10,08 euro (t.sk.PVN) vienā stundā;
1.4.pašpārvaldes kabinetam  9,16 euro (t.sk.PVN) vienā stundā;
1.5.datorklasei 10,74 euro(t.sk.PVN) vienā stundā.
2.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 19.09.2013. pieņemto lēmuma Nr.379 “Par Cēsu novada
izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” pielikuma 8. punktu.
3.      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.
4.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 1.pamatskolas  direktorei.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 348 Par maksas pakalpojumiem Cēsu Bērnu un jauniešu centrā

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
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,  atbilstoši  Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 18.10.2018. atzinumam (prot.Nr.14), Cēsu novada dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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1.      Apstiprināt nomas maksu  Cēsu Bērnu un jauniešu centrā telpām (Bērzaines ielā 4):
1.1.lielās zāles noma 42,86 euro , (t.sk. PVN )vienā stundā;
1.2.mazās zāles 18,48 euro (t.sk.PVN) vienā stundā;
1.3.nodarbību telpas noma 11,77 euro (t.sk.PVN) vienā stundā.
 
2.Apstiprināt nomas maksu  Cēsu Bērnu un jauniešu centrā telpām (Rīgas ielā 23):
2.1.1.stāva zāles noma 29,65 euro, (t.sk. PVN )vienā stundā;
2.2.2. stāva nodarbību telpas (par vienu telpu) 5.57 euro, (t.sk. PVN) vienā stundā;
2.3.2. stāva   zāles noma noma 12,71 euro, (t.sk. PVN) vienā stundā
3.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērnu un jauniešu centra  direktorei.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 349 Par atbalstu Cēsu Jaunās pamatskolas mācību nodrošināšanai
Cēsu Sporta kompleksā

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
            Pamatojoties uz Cēsu Jaunās pamatskolas direktores A.Pilsumas 10.10.2018. iesniegumu (reģistrēts
Cēsu novada pašvaldībā 11.10.2018. NR.6/4200), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”12.pantu (pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā) un
15.panta pirmās daļas 4.punktu (pašvaldība gādā par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšana; pirmskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām
mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm
un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), ievērojot Finanšu komitejas 18.10.2018. (protokols Nr.14) atzinumu, Cēsu novada
dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu pilsētas Sporta skolas (turpmāk – izglītības iestāde) direktorei slēgt Sadarbības līgumu ar Cēsu
Jauno pamatskolu par izglītības iestādes aerobikas zāles izmantošanu mācību priekšmeta Sports mācību  stundu
nodrošināšanai no 15.10.2018. – 15.04.2019.
2.      Noteikt , ka nomas maksa par 10 (desmit) Sporta mācību stundu vadīšanu mēnesī ir 1.00  (viens euro) EUR .
3.      Lēmuma izpildi uzdot izglītības iestādes direktoram.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai L.Kokinai.
 
 
 
 

Lēmums Nr. 350 Par nekustamā īpašuma daļas Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu
nov., nodošanu  bezatlīdzības lietošanā

Ziņo: M.Malcenieks, domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
               
     Kultūras biedrība „Harmonija”, biedrība „DAUGAVAS VANAGI LATVIJĀ”, Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu
slimnieku biedrība un CĒSU PILSĒTAS PENSIONĀRU BIEDRĪBA „CĒSU PENSIONĀRI” ir griezušās pašvaldībā ar lūgumu
noslēgt telpu nomas līgumus par ēkas Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., otrā stāva iznomāšanu, kur veidotu Cēsu novadā
vienotu biedrību centru ar mērķi apvienot biedrības, kas ieinteresētas latviešu tautas kopības un vēsturiskā mantojuma
saglabāšanā, kultūras attīstībā, tautas vienotības veicināšanā, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto
personu grupu sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšanai un atbalsta sniegšanai.
Nekustamais īpašums Rīgas iela 7, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 2201, sastāvošs no zemes gabala ar kopplatību
1311 m2, divām pamatceltnēm un vienas palīgceltnes, turpmāk – Nekustamais īpašums, uz Cēsu novada pašvaldības,



8. no 28

turpmāk  arī – Pašvaldība, vārda reģistrēts Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 343 (lēmuma datums 03.07.2013.). Nekustamais īpašums atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības
piemineklī “Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7426) un valsts nozīmes arheoloģiskajā piemineklī
„Cēsu senpilsēta”.
   Ar valsts ieņēmumu dienesta 25.05.2011. lēmumu Nr. 8.14-6/36841 Kultūras biedrībai „Harmonija”, vienotais
reģistrācijas Nr.40008006105, piešķirts sabiedriskā labuma statuss šādās darbības jomās: kultūras veicināšana un
pilsoniskas sabiedrības attīstība.
    Ar valsts ieņēmumu dienesta 19.12.2006. lēmumu Nr. 303 biedrībai „DAUGAVAS VANAGI LATVIJĀ”, vienotais
reģistrācijas Nr.40008059437, piešķirts sabiedriskā labuma statuss šādās darbības jomās: sabiedrības, it īpaši trūcīgo un
sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana un labdarība.
     Ar valsts ieņēmumu dienesta 03.06.2005. lēmumu Nr. 181 biedrībai Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku
biedrība, vienotais reģistrācijas Nr.40008036379, piešķirts sabiedriskā labuma statuss šādās darbības jomās: pilsoniskās
sabiedrības attīstība, izglītības veicināšana, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās
labklājības celšana un veselības veicināšana.
     Ar valsts ieņēmumu dienesta 27.01.2011. lēmumu Nr. 8.14-6/5524 biedrībai CĒSU PILSĒTAS PENSIONĀRU
BIEDRĪBA „CĒSU PENSIONĀRI”, vienotais reģistrācijas Nr.40008016071, piešķirts sabiedriskā labuma statuss šādās
darbības jomās: labdarība, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība un pilsoniskās sabiedrības attīstība.
Ņemot vērā to, ka izveidojot Cēsu novadā vienotu biedrību centru, tiks sasniegts mērķis apvienot biedrības, kas
ieinteresētas latviešu tautas kopības un vēsturiskā mantojuma saglabāšanā, kultūras attīstībā, tautas vienotības
veicināšanā, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociāli ekonomisko tiesību un interešu
aizstāvēšanai un atbalsta sniegšanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta
otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5. un 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 21.panta otro daļu, 77.panta
pirmo daļu, Publikas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.1
punktu, trešo un trešo viens prim, ceturto, piekto un sesto daļu, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas 09.10.2018. atzinumu (prot.Nr.40) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.10.2018.
atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu novada dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot bezatlīdzības lietošanā Kultūras biedrībai „Harmonija”, vienotais reģistrācijas Nr.40008006105, juridiskā
adrese Dzintara iela 9, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, nedzīvojamās telpas Rīgas ielā 7, Cēsis, Cēsu novadā ēkas (kadastra
apzīmējums 4201 005 2201) otrajā stāvā Nr.6 un Nr.9 ar kopējo platību 19,8 m2 un 198/2414 domājamām daļām no ēkas
otrā stāva koplietošanas telpām (saskaņā ar telpu plānu, 1. pielikums) ar mērķi veikt sabiedriskā labuma darbību –
kultūras veicināšana un pilsoniskas sabiedrības attīstība jomā.
1.1. telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā no 01.11.2018. kamēr Kultūras biedrībai „Harmonija” ir sabiedriskā labuma
statuss, bet ne ilgāk par 5 gadiem.
1.2.Ar pārņemšanas brīdi bezatlīdzības lietošanā Kultūras biedrība uzņemas visas telpu īpašnieka tiesības un pienākumus,
lai nodrošinātu to saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu.
1.3.Biedrība vienu reizi gadā, par iepriekšējo gadu, sniedz atskaiti Cēsu novada domei par paveikto Telpās un veiktajām
darbībām 1.punktā norādītā mērķa sasniegšanai, kā arī par sasniegtajiem rezultātiem.
1.4.Kultūras biedrībai bezatlīdzības lietošanā nodotās telpas nododamas atpakaļ Pašvaldībai pēc noslēgtā nomas līguma
termiņa beigām.
1.5.Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja Kultūras biedrība zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu vai, ja Telpas
nepieciešamas Cēsu novada pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai vai, ja biedrība nepilda nomas līguma saistība.
1.6.Kultūras biedrībai ir tiesības pretendēt uz Telpu atkārtotu iegūšanu bezatlīdzības lietošanā, ja tiek izpildīti visi nomas
līguma nosacījumi tā darbības laikā.
1.7.Pilnvarot nekustamā īpašuma Rīgas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, apsaimniekotāju, SIA “CDzP”, reģistrācijas Nr.
44103029458, juridiskā adrese: Gaujas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, Iznomātāja vārdā sagatavot un parakstīt
Nomas līgumu par 1. punktā minēto telpu  nodošanu bezatlīdzības lietošanā Kultūras biedrībai paredzot, ka telpu
uzturēšanas izdevumus, kā arī izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem, saistītiem ar telpu lietošanu sedz pašvaldība.
2.      Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai „DAUGAVAS VANAGI LATVIJĀ”, vienotais reģistrācijas
Nr.40008059437, juridiskā adrese Slokas iela 122, Rīga, LV-1067, nedzīvojamās telpas Rīgas ielā 7, Cēsis, Cēsu novadā
ēkas (kadastra apzīmējums 4201 005 2201) otrajā stāvā Nr.3 ar kopējo platību 21.8 m2 un 218/2414 domājamām daļām no
ēkas otrā stāva koplietošanas telpām (saskaņā ar telpu plānu) ar mērķi veikt sabiedriskā labuma darbību- sabiedrības, it
īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana un labdarība.  
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2.1.Telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā no 01.11.2018. kamēr biedrībai „DAUGAVAS VANAGI LATVIJĀ” ir
sabiedriskā labuma statuss, bet ne ilgāk par 5 gadiem.
2.2.Ar pārņemšanas brīdi bezatlīdzības lietošanā Biedrība uzņemas visas telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, lai
nodrošinātu to saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu.
2.3.Biedrība vienu reizi gadā, par iepriekšējo gadu, sniedz atskaiti Cēsu novada domei par paveikto Telpās un veiktajām
darbībām 2.punktā norādītā mērķa sasniegšanai, kā arī par sasniegtajiem rezultātiem.
2.4.Biedrībai bezatlīdzības lietošanā nodotās Telpas nododamas atpakaļ Pašvaldībai pēc noslēgtā līguma termiņa beigām.
2.5.Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja Kultūras biedrība zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu vai, ja Telpas
nepieciešamas Cēsu novada pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai vai, ja biedrība nepilda nomas līguma saistība.
2.6.Biedrībai ir tiesības pretendēt uz Telpu atkārtotu iegūšanu bezatlīdzības lietošanā, ja tiek izpildīti visi līguma
nosacījumi tā darbības laikā.
2.7.Pilnvarot nekustamā īpašuma Rīgas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, apsaimniekotāju, SIA “CDzP”, reģistrācijas Nr.
44103029458, juridiskā adrese: Gaujas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, Iznomātāja vārdā sagatavot un parakstīt
Nomas līgumu par 2. punktā minēto telpu  nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai paredzot, ka telpu uzturēšanas
izdevumus, kā arī izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem, saistītiem ar telpu lietošanu sedz pašvaldība.
3.      Nodot bezatlīdzības lietošanā Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrībai, vienotais reģistrācijas
Nr.40008036379, juridiskā adrese Klaipēdas  iela 96A, Liepāja, LV-1067, nedzīvojamās telpas Rīgas ielā 7, Cēsis, Cēsu
novadā ēkas (kadastra apzīmējums 4201 005 2201) otrajā stāvā Nr. 11 ar kopējo platību 14,3 m2 un 143/2414 domājamām
daļām no ēkas otrā stāva koplietošanas telpām (saskaņā ar telpu plānu) ar mērķi veikt sabiedriskā labuma darbību-
pilsoniskās sabiedrības attīstība, izglītības veicināšana, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu
grupu, sociālās labklājības celšanu un veselības veicināšanu.
3.1.Telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā no 01.11.2018., kamēr Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku
biedrībai ir sabiedriskā labuma statuss, bet ne ilgāk par 5 gadiem.
3.2.Ar pārņemšanas brīdi bezatlīdzības lietošanā Biedrība uzņemas visas telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, lai
nodrošinātu to saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu.
3.3.Biedrība vienu reizi gadā, par iepriekšējo gadu, sniedz atskaiti Cēsu novada domei par paveikto Telpās un veiktajām
darbībām 3.punktā norādītā mērķa sasniegšanai, kā arī par sasniegtajiem rezultātiem.
3.4.Biedrībai bezatlīdzības lietošanā nodotās Telpas nododamas atpakaļ Pašvaldībai pēc noslēgtā līguma termiņa beigām.
3.5.Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja Kultūras biedrība zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu vai, ja Telpas
nepieciešamas Cēsu novada pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai vai, ja biedrība nepilda nomas līguma saistība.
3.6.Biedrībai ir tiesības pretendēt uz Telpu atkārtotu iegūšanu bezatlīdzības lietošanā, ja tiek izpildīti visi līguma
nosacījumi tā darbības laikā.
3.7.Pilnvarot nekustamā īpašuma Rīgas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, apsaimniekotāju, SIA “CDzP”, reģistrācijas Nr.
44103029458, juridiskā adrese: Gaujas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, Iznomātāja vārdā sagatavot un parakstīt
Nomas līgumu par 3. punktā minēto telpu  nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai paredzot, ka telpu uzturēšanas
izdevumus, kā arī izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem, saistītiem ar telpu lietošanu sedz pašvaldība.
4.      Nodot bezatlīdzības lietošanā CĒSU PILSĒTAS PENSIONĀRU BIEDRĪBAI „CĒSU PENSIONĀRI” vienotais
reģistrācijas Nr.40008016071, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, nedzīvojamās telpas Rīgas ielā 7, Cēsis, Cēsu
novadā ēkas (kadastra apzīmējums 4201 005 2201) otrajā stāvā Nr.14 ar kopējo platību 13,0 m2 un 130/2414 domājamām
daļām no ēkas otrā stāva koplietošanas telpām (saskaņā ar telpu plānu)  ar mērķi veikt sabiedriskā labuma darbību-
labdarība, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība un pilsoniskās sabiedrības attīstība. 
4.1.Telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā no 01.11.2018., kamēr CĒSU PILSĒTAS PENSIONĀRU BIEDRĪBAI „CĒSU
PENSIONĀRI” ir sabiedriskā labuma statuss, bet ne ilgāk par 5 gadiem.
4.2.Ar pārņemšanas brīdi bezatlīdzības lietošanā Biedrība uzņemas visas telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, lai
nodrošinātu to saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu.
4.3.Biedrība vienu reizi gadā, par iepriekšējo gadu, sniedz atskaiti Cēsu novada domei par paveikto Telpās un veiktajām
darbībām 4.punktā norādītā mērķa sasniegšanai, kā arī par sasniegtajiem rezultātiem.
4.4.Biedrībai bezatlīdzības lietošanā nodotās Telpas nododamas atpakaļ Pašvaldībai pēc noslēgtā līguma termiņa beigām.
4.5.Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja Kultūras biedrība zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu vai, ja Telpas
nepieciešamas Cēsu novada pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai vai, ja biedrība nepilda nomas līguma saistība.
4.6.Biedrībai ir tiesības pretendēt uz Telpu atkārtotu iegūšanu bezatlīdzības lietošanā, ja tiek izpildīti visi līguma
nosacījumi tā darbības laikā.
4.7.Pilnvarot nekustamā īpašuma Rīgas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, apsaimniekotāju, SIA “CDzP”, reģistrācijas Nr.
44103029458, juridiskā adrese: Gaujas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, Iznomātāja vārdā sagatavot un parakstīt
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Nomas līgumu par 4. punktā minēto telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai paredzot, ka telpu uzturēšanas
izdevumus, kā arī izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem, saistītiem ar telpu lietošanu sedz pašvaldība.
5.      Kultūras biedrībai „Harmonija”, biedrībai „DAUGAVAS VANAGI LATVIJĀ”, Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu
slimnieku biedrībai un CĒSU PILSĒTAS PENSIONĀRU BIEDRĪBAI „CĒSU PENSIONĀRI” nodot Cēsu novada pašvaldības
kustamo mantu saskaņā ar 2.pielikumu ar bilance vērtību 0.00 EUR.
6.      Uzdot Pašvaldības Finanšu pārvaldei ar 01.11.2018. līdz 31.12.2018. paredzēt ne vairāk kā 2000.00 EUR budžeta
līdzekļus Telpu uzturēšanas izdevumu un komunālo pakalpojumu izmaksu segšanai.
7.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
1.pielikums
 
2.pielikums
Cēsu novada domes
25.10.2018. lēmumam Nr.350
 
Kultūras biedrībai „Harmonija”, biedrībai „DAUGAVAS VANAGI LATVIJĀ”, Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku
biedrībai un CĒSU PILSĒTAS PENSIONĀRU BIEDRĪBAI „CĒSU PENSIONĀRI”
nododamā kustamā manta

Nosaukums Kods
Daudzums
gab.

Sākotnējā
vērtība

Nolietojums Atlikusī
vērtība

Televizors LG29FB51 /P3692 1.00 369.98 369.98 0.00
Pianīno /P09075 1.00 640.29 640.29 0.00
Skapis biroja tehnikai
800*600 H850mm Ska bir te                     1.00 0.00 0.00

 
0.00

Skapītis  ar atvilkt Skapīt 1.00 0.00 0.00 0.00
Skapis biroja tehnikai
800*600 H850mm Ska bir te                     1.00 0.00 0.00

 
0.00

Skapītis  ar atvilkt Skapīt 1.00 0.00 0.00 0.00
Tāfele Tāfele 1.00 0.00 0.00 0.00
Ratiņi 3 stāvu Rat 3 st                       1.00 0.00 0.00 0.00
Galds televizora *Gal tel                       1.00 0.00 0.00 0.00
Galdi *Galdi                         1.00 0.00 0.00 0.00

Naudas kaste
*Naudas
k                      1.00 0.00 0.00

0.00

Plaukti stūra *Plaukt.st                     1.00 0.00 0.00 0.00
Skapis “Liepa” *Skapis Li                     1.00 0.00 0.00 0.00

Galds parastais
*Galds
par                     1.00 0.00 0.00

0.00

Tumba ar atvilknēm
*Tumba
a/a                     1.00 0.00 0.00

0.00

Žurnālgalds *Žurnalg                       1.00 0.00 0.00 0.00
Sekcija Liepa(3vienības) 010154                       1.00 0.00 0.00 0.00
Skapis viendurvju 010158                         1.00 0.00 0.00 0.00
Datorgalds 082017K 010384                         1.00 0.00 0.00 0.00
Skapis drēbju 010518                         1.00 0.00 0.00 0.00
Skapis drēbju 010519                         1.00 0.00 0.00 0.00
Skapis drēbju 020026                         1.00 0.00 0.00 0.00
Karogs Cēsu pilsētas KarCē               1.00 0.00 0.00 0.00
Galdi ēdnīcas Galdēdn             4.00 0.00 0.00 0.00
Karoga kāta turētājs grīdai Kar kāt tu          1.00 0.00 0.00 0.00
Karoga kāts Karog kāts          2.00 0.00 0.00 0.00
Karogs Latvijas KarogLatv           1.00 0.00 0.00 0.00

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2018/pielikums%20nr.1%20lēm.nr.350.pdf
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Krēsli apmeklētāju
Krē
apm                        4.00 0.00 0.00

0.00

Krēsli sarunu telpas Krēslsar            6.00 0.00 0.00 0.00
Krēsli zāles Krēslzāl            3.00 0.00 0.00 0.00

Kāpnes pārnēsājamas
Kāpn
pārn                      1.00 0.00 0.00

0.00

Paklājs ofisa krēslam Pakl krēsl          3.00 0.00 0.00 0.00
Pedāļspainis Pedāļsp             1.00 0.00 0.00 0.00
Plaukts noliktavu Plau nolik          2.00 0.00 0.00 0.00
Plaukts Plauk                          5.00 0.00 0.00 0.00
Plāksne kompozītmat. Droša
pulc.vieta PlāksneDPV          1.00 0.00 0.00

0.00

Spogulis Spog                           2.00 0.00 0.00 0.00
Pakaramais drēbju Pak                            2.00 0.00 0.00 0.00
Stūra galds *St galds                      2.00 0.00 0.00 0.00
Pagarinātājs Pagarin                        1.00 0.00 0.00 0.00
Plaukts D010227             1.00 0.00 0.00 0.00
Plaukts D010228             1.00 0.00 0.00 0.00
Skapis drēbju D020026             1.00 0.00 0.00 0.00
Datorgalds Ddatorg             2.00 0.00 0.00 0.00
Krēsli dažādi Dkrēslid            6.00 0.00 0.00 0.00
Plaukti Dplaukti            2.00 0.00 0.00 0.00
Tvaika nosūcējs Fagor Dtvanos             1.00 0.00 0.00 0.00
Virtuves iekārta Arta Dvirtiek            1.00 0.00 0.00 0.00
Bambusa krēsli ar audumu Dkrēslbam           24.00 0.00 0.00 0.00
Pastkastīte 7. bloku M#058               1.00 0.00 0.00 0.00
Aizkaru stangas 1x2.40m  10.00 0.00 0.00 0.00
Rullo žalūzijas  2.00 0.00 0.00 0.00
Pavisam kopā  116 1010.27 1010.27 0.00

 
 

Lēmums Nr. 351 Par pirmsskolas izglītības  grupas atvēršanu Līvu sākumskolā

                                           Ziņo Lolita Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja  
Pamatojoties uz  Latvijas Nacionālo attīstības plānā 2014.-2020.gadam (apstiprināts Saeimā 2012.gada 20.decembrī)
minēto uzdevumu – nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību, uz Izglītības attīstības pamatnostādnēm
2014.-2020.gadam (apstiprināts Ministru kabinetā 07.01.2014.), kas nosaka, ka veidojot iestāžu pakalpojumu piedāvājumu,
pirmsskolas izglītība jānodrošina maksimāli tuvu dzīvesvietai neatkarīgi no ģeopolitiskajiem kritērijiem, likuma  “Par
pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam izvirzīto stratēģisko attīstības
virzienu – augsta iedzīvotāju dzīves kvalitāte, nodrošinot pieejamu un kvalitatīvu izglītību, veselību un mājokli, Ievērojot
Cēsu novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu Nr.40 “Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžeta
apstiprināšanu” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas  18.10.2018. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu novada
dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
  1.  Atvērt pirmsskolas izglītības grupu Līvu sākumskolā ar 2018.gada 7.novembri.
2.  Ar 2018.gada 7.novembri  Līvu sākumskolā izveidot šādas amata vienības:
2.1.    skolotāja palīgs (profesijas kods klasifikatorā 531201) – 1,25 likmi;
2.2.   pirmsskolas izglītības skolotājs (profesijas kods klasifikatorā 234201) – 1,78 likmes t.sk.64 kontaktstundas;
2.3.  pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs (profesijas kods klasifikatorā 2342 02) -  0,12 likmes, t.sk.4,2
kontaktstundas;
2.4. pirmsskolas izglītības sporta skolotājs  (profesijas kods klasifikatorā 2342 03) -  0,09 likmes t.sk.3,3 kontaktstundas;
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2.5. skolotājs logopēds profesijas kods klasifikatorā 2352 01) -  0,015 likmes;
2.6.  metodiķis  (profesijas kods klasifikatorā 2351 06)   - 0,06 likmes;
2.7. veļas pārzinis (profesijas kods klasifikatorā 9133 03)  - 0,05 likmes .
3. Izglītojamos Līvu sākumskolas  atvērtajā pirmsskolas Izglītības grupā uzņemt ar 14.novembri.
4. Uzdot Finanšu pārvaldei (vad. A.Zerne) un Izglītības nodaļai (vad. L.Kokina) nodrošināt darbību atbilstoši lēmumam.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 352 Par virtuves iekārtu nomu Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja 
 
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 pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķiniem, Cēsu novada dome, ar
12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis,
I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt virtuves iekārtu nomas maksu mēnesī laika periodā  no 01.10.2018. līdz  31.08.2019. – 8,07 EUR 
(t.sk.PVN) ( astoņi euro 7 centi).
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktorei.
 
 

Lēmums Nr. 353 Par ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” budžeta apstiprināšanu

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par  pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
ievērojot 18.09.2018. noslēgto sadarbības līgumu Nr.4.-8.3.3/254 starp Cēsu novada pašvaldību un Valsts izglītības
attīstības aģentūru par ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
īstenošanu,  atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.10.2018.  atzinumam (protokols Nr.14), Cēsu novada
dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.      Apstiprināt ESF projekta ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” budžetu 2018.gadam

Klasifikācijas kods Summa, EUR
Ieņēmumi 64727
18.6.3.0. 64727
Izdevumi 13152
1000 7135
2000 3400
5000 2617

2.      Uzdot Finanšu pārvaldei 1.punktā minēto finansējumu iekļaut Cēsu novada pašvaldības 2018. gada budžeta
grozījumos.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 354 Par  Cēsu Valsts ģimnāzijas ERASMUS+  projektu budžeta
apstiprināšanu

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par  pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
ievērojot 04.10.2018. Cēsu novada domes lēmumu Nr.318 “Par Cēsu Valsts ģimnāzijas dalību projektos”, atbilstoši Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 18.10.2018.  atzinumam (protokols Nr.14), Cēsu novada dome, ar 12 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Apstiprināt 2018. budžetu šādiem  Cēsu Valsts ģimnāzijas ERASMUS+ projektiem:
1.1.    projekts “Stand up speak out!” – līgums Nr.2018-1-ES01-KA229-050268_2

Klasifikācijas kods Summa, EUR
Ieņēmumi 15461
18.6.3.0. 15461
Izdevumi 4000
1000 500
2000 3500

1.2.    projekts “Innovation=Motivation” – līgums Nr.2018-1-ES01-KA229-051094_3
Klasifikācijas kods Summa, EUR
Ieņēmumi 26146
18.6.3.0. 26146
Izdevumi 6000
1000 1000
2000 5000

1.3.    projekts “Differences: Understanding each other on different levels” – līgums Nr.2018-1-DE03-KA229-047508_2
Klasifikācijas kods Summa, EUR
Ieņēmumi 21664
18.6.3.0. 21664
Izdevumi 6000
1000 800
2000 5200

1.4.    projekts “My school my life” – līgums Nr.2018-1-DE03-KA229-047287_3
Klasifikācijas kods Summa, EUR
Ieņēmumi 17682
18.6.3.0. 17682
Izdevumi 4000
1000 500
2000 3500

2.       Uzdot Finanšu pārvaldei 1.punktā minēto finansējumu iekļaut Cēsu novada pašvaldības 2018. gada budžeta
grozījumos.
3.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 355 Par finansējuma piešķiršanu

Ziņo: M.Malcenieks, domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
 
Izskatot nodibinājuma “Cēsu pils saglabāšanas fonds” iesniegumu (saņemts 05.10.2018. ar Nr.8/4095) ar lūgumu finansiāli
atbalstīt grāmatas “Cēsu pils raksti II” sagatavošanu, tādējādi nodrošinot nacionālā un starptautiskā mērogā unikālā Cēsu
pils arheoloģiskā materiāla zinātniskās izpētes rezultātu pieejamību ikvienam interesentam, Daumanta Vasmaņa
iesniegumu (saņemts 19.10.2018. ar Nr.8/4412) ar lūgumu finansiāli atbalstīt grāmatas “Cēsis gadsimtu mijā 1877.-1914.”
izdošanu, kurā īpaša uzmanība veltīta tā laika pilsētas pārvaldei, amatpersonām un īpašumiem, un Vladimira Šatrovska
iesniegumu (saņemts 19.10.2018. ar Nr.8/4419)  ar lūgumu finansiāli atbalstīt grāmatas “Uz domu stāvās kraujas”
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izdošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
ievērojot Cēsu novada domes 25.01.2018. saistošos noteikumus Nr.4 „Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”,
atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.10.2018. atzinumam (prot. Nr.14), Cēsu novada dome, ar 10 balsīm –
par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere), pret – nav, atturas – 2 (M.Malcenieks, J.Žagars), nolemj:
 
 
1.        Atbalstīt nodibinājuma “Cēsu pils saglabāšanas fonds” iniciatīvu, piešķirot no pamatbudžeta izmaksu
pozīcijas – vispārējas nozīmes izdevumi finansējumu 780 EUR (septiņi simti astoņdesmit euro) grāmatas “Cēsu pils raksti
II” sagatavošanai.
2.        Atbalstīt Daumanta Vasmaņa iniciatīvu piešķirot no pamatbudžeta izmaksu pozīcijas – vispārējas nozīmes
izdevumi finansējumu 500 EUR (pieci simti euro) grāmatas “Cēsis gadsimtu mijā 1877.-1914.” izdošanai.
3.        Atbalstīt Vladimira Šatrovska iniciatīvu piešķirot no pamatbudžeta izmaksu pozīcijas – vispārējas nozīmes
izdevumi finansējumu 1000 EUR (viens tūkstotis euro) grāmatas “Uz domu stāvās kraujas” izdošanai.
4.        Lēmuma izpildi veikt pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un tūrisma centrs”.
5.        Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai piešķirto finansējumu iekļaut Cēsu novada pašvaldības 2018.gada
budžeta grozījumos.
6.        Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 356 Par Cēsu novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošo
noteikumu Nr.25 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu

Ziņo: D.Trapenciere, Cēsu novada pašvaldības Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
            Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14. panta sesto daļu, atbilstoši
Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2018. gada 11. oktobra atzinumam (protokols Nr. 12), Cēsu
novada dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2018. gada 25.oktobra saistošos noteikumus Nr. 25 “Grozījumi Cēsu novada domes 2015.
gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu
Cēsu novadā”.
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes
25.10.2018. lēmumam Nr.356
 
APSTIPRINĀTI
 ar Cēsu novada domes
25.10.2018. lēmumu Nr.356
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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Cēsīs
2018.gada
25.oktobrī                                                                      
                                                  Nr.25
 
 
Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 14 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā”
 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 33.panta otro daļu,
 likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14. panta sesto daļu
 
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par trūcīgas un maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā” šādus grozījumus:
28.  Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss Cēsu novada pašvaldībā tiek piešķirts ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai
personai, kuras vidējie ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 265,00 euro. Ja mājsaimniecībā ir vientuļš,
vienatnē dzīvojošs vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs  vai ģimenē ir
persona ar 1. grupas invaliditāti, vai  bērns invalīds, ģimene (persona)  atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie
ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 300,00 euro.”.
28.  Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:
“5.1 Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts pēc risku vai sociālās funkcionēšanas izvērtēšanas un
nepieciešamības gadījumā darbspējīgo ģimenes locekļu iesaistīšanās sociālo prasmju atjaunošanas un saglabāšanas
pasākumos.”.
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā””
apstiprināšanu
Paskaidrojuma raksts
 

Pašreizējās
situācijas
raksturojums
 
 

Šobrīd Cēsu novada pašvaldībā atbilstību maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam un ienākumu līmeni mēnesī uz vienu personu šī statusa
noteikšanai reglamentē saistošie noteikumi Nr.14 „Par trūcīgas un
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā”
(Saistošie noteikumi). Saistošajos noteikumos paredzēts, ka maznodrošinātas
ģimenes (personas) statuss Cēsu novada pašvaldībā tiek noteikts ģimenēm
(personām), kuru ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz
265,00 euro.

Saistošo
noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta
būtība

Ievērojot inflācijas līmeni valstī, kā arī vecuma pensiju apmēra pieaugumu,
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai paredzēto
ienākumu  līmeni ir nepieciešams paaugstināt atsevišķām sociālajām grupām
ar zemiem ienākumiem – vientuļiem vienatnē dzīvojošiem pensionāriem un
ģimenēm, kurās ir  personas ar 1. grupas invaliditāti vai  bērns invalīds.

Īss Saistošo
noteikumu
projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumu projektā noteikts, ka maznodrošinātas ģimenes (personas)
statuss Cēsu novada pašvaldībā tiek piešķirts ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai
personai, kuras vidējie ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz
265,00 euro. Ja mājsaimniecībā ir vientuļš, vienatnē dzīvojošs vecuma vai
invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs  vai
ģimenē ir persona ar 1. grupas invaliditāti, vai  bērns invalīds, ģimene
(persona)  atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi mēnesī uz
vienu ģimenes locekli nepārsniedz 300,00 euro.
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Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
pašvaldības
budžetu

Nav būtiskas ietekmes.

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 palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14. panta sestā daļa.

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā ar
Saistošo
noteikumu
projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts 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, Cēsu novadā) un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais
dienests”.

 
 

Lēmums Nr. 357 Par Cēsu novada domes 2018. gada 25.oktobra saistošo
noteikumu Nr.26 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā””
apstiprināšanu

         Ziņo: D.Trapenciere, Cēsu novada pašvaldības Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu un 35. panta pirmo un piekto daļu, 
atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2018. gada 11. oktobra atzinumam (protokols Nr.
12), Cēsu novada dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2018. gada 25. oktobra saistošos noteikumus Nr. 26 “Grozījumi Cēsu novada domes 2015.
gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā””.
 
Pielikums
Cēsu novada domes
25.10.2018. lēmumam Nr.357
 

http://www.cesis.lv/
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APSTIPRINĀTI
 ar Cēsu novada domes
25.10.2018. lēmumu Nr. 357
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2018. gada 25.
oktobrī                                                                       
                                               Nr.26
 
 
Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos
 noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”
 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
 likuma 35.panta ceturto un piekto daļu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
25. panta pirmo daļu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem
 un sociālajām dzīvojamām mājām” 12. pantu,
 Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550
“Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā  minimālā ienāku līmeņa nodrošināšanai
 un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”13. punktu,
likuma “Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu
novadā” šādus grozījumus:
izteikt 9.2.1. un 9.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“9.2.1.pirmajam un otrajam ģimenes loceklim – 50% no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās algas valstī;
9.2.2. katram nākamajam ģimenes loceklim – 15 % apmērā no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās algas valstī”.
 
 
Pielikums
 
Cēsu novada domes 2018. gada 25.oktobra saistošo noteikumu
Nr. 26 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Cēsu novadā”” paskaidrojuma raksts
 

Pašreizējās
situācijas
raksturojums
 
 

Šobrīd Cēsu novada pašvaldībā valsts noteikto un pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstu apmēru un piešķiršanas kārtību nosaka saistošie
noteikumi Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” (Saistošie
noteikumi).  Saistošie noteikumi atsevišķu sociāli mazaizsargātu iedzīvotāju
grupām (trūcīgām ģimenēm (personām) un maznodrošinātām ģimenēm
(personām) paredz iespēju saņemt dzīvokļa pabalstu. Saistošajos noteikumos,
reglamentējot dzīvokļa pabalstu piešķiršanas kārtību, paredzēts, ka dzīvokļa
pabalsts personai/ ģimenei, kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu
siltumpiegādi, tiek aprēķināts pēc Saistošajos noteikumos paredzētās
formulas un ietver nepieciešamo garantēto ienākumu, kam jāpaliek klienta
rīcībā pēc dzīvokļa un komunālo pakalpojumu samaksas. Saskaņā ar Saistošo
noteikumu 9.2.1. un 9.2.2. apakšpunktu nepieciešamā garantētā ienākuma
līmenis šobrīd ir 40%  apmērā no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās
minimālās algas valstī pirmajam  un otrajam ģimenes loceklim un katram
nākamajam ģimenes loceklim – valstī noteiktā garantētā ienākuma līmeņa
apmērā (53,00 euro).
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Saistošo
noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta
būtība

Saistošo noteikumu 9.2.1. un 9.2.2. apakšpunkta grozījumi nepieciešami, lai
radītu iespēju trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm saņemt dzīvokļa
pabalstu, kas ir ierobežota, jo 2018. gadā tika palielināta minimālā alga valstī,
kā arī ir notikusi pensiju indeksācija. Dzīvokļa pabalsta aprēķina formulā
nepieciešams palielināt garantētā ienākuma līmeni pirmajam un otrajam
ģimenes loceklim – 50% apmērā no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās
minimālās algas valstī un katram nākamajam ģimenes loceklim – 15% apmērā
no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās algas valstī.

Īss Saistošo
noteikumu
projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumu projektā dzīvokļa pabalsta personai/ģimenei, kura dzīvo
daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu siltumpiegādi aprēķina formulā tiek
palielināts 9.2.1. un 9.2.2. apakšpunktos noteiktais nepieciešamais
garantētais ienākums:
·         pirmajam un otrajam ģimenes loceklim – 50% apmērā no attiecīgā gada
1. janvārī spēkā esošās minimālās algas valstī;
·          katram nākamajam ģimenes loceklim – 15% apmērā no attiecīgā gada
1. janvārī spēkā esošās minimālās algas valstī.

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
pašvaldības
budžetu

Dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai būs nepieciešami papildus līdzekļi 5%
apmērā gadā no Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
budžeta.

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

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  3. panta otrā daļa, 35.
panta trešā, ceturtā un piektā daļa.

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā ar
Saistošo
noteikumu
projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts 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, Cēsu novadā) un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais
dienests”.

 

Lēmums Nr. 358 Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu novadā
2018./2019. gada apkures sezonā apstiprināšanu

Ziņo: D.Trapenciere, Cēsu novada pašvaldības Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta pirmo daļu un Cēsu novada domes
08.10.2015. Saistošo noteikumu Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” 9. punktu, ievērojot Cēsu novada

http://www.cesis.lv/
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domes Sociālo un veselības jautājumu  komitejas 11.10.2018. atzinumu (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome, ar 12 balsīm
– par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai
dzīvokļiem ar centralizēto apkuri jeb siltumpiegādi Cēsu novadā 2018./2019. gada apkures sezonā saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
Cēsu novada domes 25.10.2018.
lēmumam Nr.358
 
Īres/ apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem normatīvi dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai dzīvokļiem ar
centralizēto apkuri jeb siltumpiegādi Cēsu novadā 2018./2019. gada apkures sezonā
 
1.       Aprēķinot dzīvokļa pabalstu ģimenei (mājsaimniecībai), kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu apkuri
jeb siltumpiegādi, 2018./2019. gada apkures sezonā piemērojami šādi īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par
komunālajiem pakalpojumiem normatīvi:
1.1.  Vienas personas mājsaimniecībai – 107,55 euro mēnesī;
1.2.  Divu personu mājsaimniecībai – 122,07 euro mēnesī;
1.3.  Trīs personu mājsaimniecībai – 167,84 euro mēnesī;
1.4.  Četru personu mājsaimniecībai – 192,75 euro mēnesī;
1.5.  Piecu un vairāk personu mājsaimniecībai – 206,95 euro mēnesī;
1.6.  vienatnē dzīvojošas pensijas vecuma personas vai personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti mājsaimniecībai –112,55
euro mēnesī.
 
2.       Ja rēķinā par dzīvojamās telpas īres/apsaimniekošanas maksu un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem
maksājumiem attiecīgā mēneša aprēķinātā summa ir zemāka par normatīvu, aprēķinot dzīvokļa pabalstu, rēķinā
norādītajai summai līdz normatīva līmenim pieskaita mēneša maksājumu par faktiski patērēto elektroenerģiju dzīvojamā
telpā atbilstoši valstī noteiktajam atbalsta programmas trūcīgām, maznodrošinātām personām un personām ar 1.grupas
invaliditāti tarifam, bet ne vairāk kā par 50 kWh pirmajai personai, 30 kWh katrai nākamajai personai un 150 kWh mēnesī
5 personu vai lielākai mājsaimniecībai.
   
 
Paskaidrojums:
 
Lēmuma projektā neiekļaujam, bet aprēķinos izmantojam šādus kritērijus:
 
a.       Dzīvokļa normatīvā platība, nepārsniedzot 60 m2 :
Dzīvoklim, kurā dzīvo vairākas personas,- 25 m2 uz pirmo personu un 15 m2 uz katru nākamo personu;
Dzīvoklim, kurā dzīvo viena persona nepārsniedzot 40 m2;
b.      Apsaimniekošanas (īres) izdevumi – 0,35 euro par m2;
c.       Maksa par auksto ūdeni un kanalizāciju- 2,06 euro par m3, nosakot patēriņu 2 m3 mēnesī uz katru personu,
bet ne vairāk kā 10 m3 mājsaimniecībai mēnesī;+
d.      Maksa par ūdens uzsildīšanu- 5,60 euro par 1 m3, nosakot patēriņu 1m3 katrai personai, bet ne vairāk kā 5m3
mājsaimniecībai mēnesī;
e.      Maksa par karstā ūdens padevi dzīvoklī – 9.50 euro mēnesī;
f.        Maksa par apkuri 1.60 euro par normatīvās platības m2;
g.       Sauso atkritumu izvešana- 2,90 euro par katru personu mēnesī, bet nepārsniedzot 13,75 euro mājsaimniecībai
mēnesī;
h.      Maksa par elektrību koplietošanas telpās- 2.35 euro dzīvoklim mēnesī;
i.         Maksa par patērēto elektroenerģiju dzīvoklī atbilstoši valstī noteiktajam tarifam, nosakot 50 kWh pirmajai
personai, 30 kWh katrai nākamajai personai, bet ne vairāk kā 150 kWh mēnesī mājsaimniecībai;
j.        Maksa par gāzi- 0,77 euro par m3, nosakot 3 m3 pirmajai personai, katrai nākošajai 2 m3, bet ne vairāk kā 10
m3 mājsaimniecībai mēnesī.
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k.       Maksa par tehniskās apkalpošanas izdevumiem (siltummezglu apkalpošana, iekšējo ūdens vadu tīklu
apkalpošana, u.c.) – 0,50 euro;
l.         Vienatnē dzīvojošām pensijas vecuma personām un 1., 2.grupas invalīdiem maksa par tālruni 5,00 euro
mēnesī.
 
                                                                            
                                                          

Lēmums Nr. 359 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Nr.9 Valmieras ielā 23B, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas
apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Nekustamais īpašums Valmieras iela 23B-9, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5274, sastāvošs no divistabu
dzīvokļa Nr.9 ar kopējo platību 53.7 m2 (pēc telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas 54.3 m2) un 537/18191 domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, turpmāk – Nekustamais īpašums, reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 577-9 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods
90000031048, lēmuma datums: 17.03.2009.
      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.
Cēsu novada pašvaldībā 15.10.2018. reģistrēts (reģ. Nr.7/4240), (vārds,uzvārds) iesniegums, kurā izteikts ierosinājums
nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Valmieras iela 23B-9, Cēsis, Cēsu nov., un
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu, Cēsu novada pašvaldība, turpmāk –
Pašvaldība, saņēmusi SIA „Invest –Rīga Cēsis”, Reģ. Nr. LV 44103018948, pielikumu 2016. gada 28.oktobra nekustamā
īpašuma Dzīvokļa Nr.9, Valmieras ielā 23B, Cēsīs Cēsu novadā novērtējumam, saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma
visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2018.gada 29. augustā ir 12 400.00 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti euro un 00
centi).
Pašvaldības īpašumi atsavināmi saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, turpmāk arī –
Atsavināšanas likums. Šā likuma 4. panta ceturtās daļas. 5. punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā
likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā, savukārt, kura trešā daļa nosaka: atsavinot pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļa
īpašumu, par kura lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums,
to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. (vārds,uzvārds) ir dzīvokļa Valmieras iela
23B-19, Cēsis, Cēsu nov., īrnieks ar kuru atbilstoši likumam „Par dzīvojamo telpu īri” noslēgts Dzīvojamās telpas īres
līgums. Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 18.10.2018. Izziņu Nr.1-49/77 (vārds,uzvārds), kā vienīgais īrnieks ir deklarējis
dzīves vietu dzīvoklī Valmieras iela 23B-19, Cēsis, Cēsu nov.
Saņemta Valmieras ielas 23B, apsaimniekotāja DZĪKS „Birzītes 6”, 11.10.2018. vēstule ar informāciju, ka dzīvokļa īpašumam
Valmieras iela 23B-9, Cēsis, Cēsu nov., īres un komunālo maksājumu parāds uz 2018.gada 01. septembri nepastāv.
Atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja
nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu. Pārdošana par brīvu cenu saskaņā ar Atsavināšanas likuma 1. panta 7. punktu ir mantas pārdošana par
atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu, savukārt,  nosacītā cena saskaņā ar tā paša likuma 1.
panta 6. punktu ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt,
ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Tāpat no
likuma „Par pašvaldībām” 77. panta otrās un ceturtās daļas izriet, ka atsavināšanai nododams tikai tas pašvaldības
īpašums, kas nav nepieciešams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai un pašvaldības
funkciju izpildei.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, 21.
panta pirmās daļas 17. punktu un 77. panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 6. un 7.
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punktu, 3. panta pirmās daļas 2. punktu, 4. panta pirmo daļu un ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 37.
panta pirmās daļas 4. punktu un piekto daļu, kā arī Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas
01.11.2016. priekšlikumu (prot. Nr.44), Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 18.10.2018. priekšlikumu
(prot. Nr. 29), ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no Pašvaldības iestādēm par Nekustamā īpašuma nepieciešamību
to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1.      Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu Valmieras iela 23B-9, Cēsis, Cēsu nov.,
kadastra numurs 4201 900 5274, sastāvošu no divistabu dzīvokļa Nr.9 ar kopējo platību 53.7 m2 (pēc telpu grupas
kadastrālās uzmērīšanas 54.3 m2) un 537/18191 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, turpmāk –
Nekustamais īpašums, pārdodot par brīvu cenu.
2.      Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 12 400.00 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti euro un
00 centi).
3.      Piedāvāt nekustamā īpašuma, Valmieras iela 23B-9, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5274, īrniekam
(vārds,uzvārds) izmantot pirmpirkuma tiesības uz Nekustamo īpašumu, nosūtot atsavināšanas paziņojumu.
4.      Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 360 Par Cēsu  2. vakara (maiņu) vidusskolas  izglītojamo
iesaistīšanu Eiropas Savienības struktūrfondu projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 ‘”
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 2. punktu un 61.pantu, Ministru kabineta 2016.
gada 12. jūlija noteikumu Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa
“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”,
2017. gada 28. augusta Sadarbības līgumu   Nr. P6-13.5, kas noslēgts starp Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Cēsu
novada pašvaldību, par Eiropas Savienības  struktūrfondu projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” īstenošanu, Cēsu 2. vakara (maiņu) vidusskolas dibinātāja Ieslodzījuma vietu pārvaldes  iesniegumu, kas
reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 2018. gada 27. septembrī  Reģ. Nr.  6/3996, par Cēsu 2 vakara (maiņu) vidusskolas
iekļaušanu Cēsu novada pašvaldības projektā iesaistīto izglītības iestāžu  sarakstā un ņemot vērā Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 20. septembra atzinumu (prot. Nr. 12), Cēsu novada dome, ar 12 balsīm
– par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu 2. vakara (maiņu) vidusskolas iekļaušanu Eiropas Savienības struktūrfondu projekta Nr.
8.3.4.0/16/I/001 ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Cēsu novada pašvaldības projektā
iesaistīto izglītības iestāžu  sarakstā.
2.      Par lēmuma izpildi atbild Izglītības nodaļa.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 361 Par Līvu sākumskolas reorganizāciju

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Cēsu novada dome (turpmāk – dome) 2015.gada 19.novembrī pieņēma lēmumu Nr.266 “Par Līvu pamatskolas
reorganizāciju” un ar 2017.gada 1.septembri tika izveidota Līvu sākumskola, kurā tiek īstenota pirmsskola izglītības
programma un izglītības programma 1. – 6.klašu izglītojamiem. Laika posmā no 01.09.2017.gada 1.septembra –2018.gada
1.novembrim Līvu sākumskolā tika izveidotas divas jaunas pirmsskolas izglītības grupas.
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2018.gada 4.oktobrī Cēsu novada dome pieņēma lēmumu Nr.334 “Par 2019.gada budžeta prioritātēm un budžeta projekta
sagatavošanas pamatnostādnēm”, kurā viena no prioritātēm ir konkurētspējīgas izglītības vides un mūžizglītības attīstība,
ietverot skolu modernizāciju, kompetencēs balstītas izglītības ieviešanu un radot jaunas vietas pirmsskolas izglītības
iestādē. Izvērtējot izglītības iestāžu esošo telpu kapacitāti un noslodzi jaunas pirmsskolas izglītības grupas no 2019.gada
1.septembra ir iespēja atvērt telpās Krīvi, Vaives pagasts, Cēsu novads.
2017.gada 1.septembrī Līvu sākumskolā mācījās 38 izglītojamie no 1. – 6.klasei un 33 izglītojamie pirmsskolas izglītības
programmā, bet 2018.gada 1.septembrī – 26 izglītojamie no 1. – 6.klasei, 54 izglītojamie pirmsskolas izglītības programmā.
Ar 2018.gada 1.novembri Cēsu sākumskolā tiks atvērta papildus  grupa pirmsskolas vecuma izglītojamiem, kurā varēs
uzņemt 24 izglītojamos. Līvu sākumskolā 2018./2019.mācību gadā pirmsskolas vecuma bērnu īpatsvars būs ievērojami
lielāks.
Turpinot Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, pamatojoties Izglītības attīstības pamatnostādnēm
2014. – 2020., Cēsu novada integrētās attīstības programmu 2013. – 2019.gadam, uz Izglītības likuma 17.panta trešās
daļas 1.punktu un 23.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas
8.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta  komitejas 2018.gada 11.oktobra atzinumam (prot.
Nr.12), Cēsu novada dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.                  Reorganizēt Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādi “Līvu sākumskola”, juridiskā adrese:
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, faktiskā adrese Līvu pamatskola, Krīvi, Vaives pagasts, Cēsu novads, par Cēsu
novada pašvaldības izglītības iestādi – “Līvu pirmsskolas izglītības iestāde” (juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu
novads , faktiskā adrese: Līvu pamatskola, Krīvi, Vaives pagasts, Cēsu novads), ar 2019.gada 1.septembri (reorganizācija
pabeidzama līdz 31.08.2019).
2.                  Uzdot Līvu sākumskolas direktorei normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos
informēt izglītojamo vecākus un brīdināt izglītības iestādes skolotājus un darbiniekus par Līvu sākumskolas
reorganizāciju
3.                  Noteikt, ka Līvu pirmsskolas izglītības iestāde ir Līvu sākumskolas tiesību, dokumentu un
arhīva, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, t. sk., izglītības programmu, un izglītības
programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja.
4.                  Līvu sākumskolas  pastāvīgi glabājamie dokumenti ir nododami pastāvīgā valsts glabāšanā
Cēsu zonālajā Valsts arhīvā sakārtotā veidā atbilstoši dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumiem.
5.                  Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiks segti no
pašvaldības budžeta  finanšu līdzekļiem.
6.                  Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai organizēt šī lēmumu saskaņošanu ar
Izglītības un zinātnes ministriju.
7.                  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu  novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 
 

Lēmums Nr. 362 Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija
lēmumā Nr. 169   “Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju’’”

Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja
 
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā un amata pienākumos, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu
novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto
komisiju reglamentos vai nolikumos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu
novada dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izslēgt no Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas sastāva J. Zlaugotni – Būvvaldes arhitektu un V.
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Zaļaiskalnu – Vaives pagasta pārvaldes vadītāju.
2.      Izdarīt Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 169 ‘’Par Attīstības un teritorijas plānošanas
komisiju’’ šādu grozījumu:
Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
‘’2. Lai realizētu pašvaldības kompetenci atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam un citiem plānošanas
dokumentiem, izveidot Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs :
M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
A.Egliņš – Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
Komisijas locekļi :
J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
I.Goba, Administrācijas vadītāja
G.Hjortenberga, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja, pilsētas galvenā arhitekte
V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Komisijas sekretāre:
A.Alksnīte, Administrācijas biroja sekretāre”
 
 

Lēmums Nr. 363 Par grozījumu Cēsu novada domes 2013. gada 14. marta
lēmumā Nr. 108 “Par Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvju apzināšanas komisiju””

Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja
 
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumu apstiprinātajos komisijas darbību
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komisijas un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu
novada dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2013. gada 14. marta lēmumā Nr.108 “Par Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvju apzināšanas komisiju””  šādu grozījumu:
Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Izveidot Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
I.Goba, Administrācijas vadītāja
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks:
A.Egliņš – Eglītis, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
Komisijas locekļi:
G.Hjortenberga, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja -  pilsētas galvenā arhitekte
V.Tirzmalis, Administrācijas biroja jurists
T.Ļvova, Cēsu novada Pašvaldības policijas inspektore par saistošo noteikumu uzraudzību
M.Pavārs, Attīstības un būvniecības pārvalde lielo būvniecības projektu vadītājs
U.Dančauskis, Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors
Komisijas sekretāre:
D.Bernovska, Cēsu novada Būvvaldes sekretāre “.
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Lēmums Nr. 364 Par grozījumu Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmumā Nr. 166
“Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”

Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja
 
Ievērojot pašvaldības administratīvo komisiju kompetenci saistībā ar pašvaldības administratīvajā teritorijā nepilngadīgo
personu izdarīto administratīvo pārkāpumu izskatīšanu, kas izriet no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, ņemot
vērā personāla sastāva izmaiņas Cēsu novada pašvaldības aģentūrā ‘’Sociālais dienests’’, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu un  likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos,
Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai
amatpersonu rīkojumiem apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un
pienākumus, Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes lēmumos, Cēsu novada
pašvaldības amatpersonu rīkojumos, darbinieku amata aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu
savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, Cēsu novada dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izslēgt no komisijas sastāva – I.Vīksnu, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” dienas centra
“Saules taka” vadītāju
2.      Iekļaut komisijas sastāvā – I. Sietiņsoni Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktori
3.      Izdarīt Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmumā Nr. 166 ‘’Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu
apakškomisiju’’ šādu grozījumu:
Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
Komisijas priekšsēdētājs
            Boriss Sandlers
Komisijas priekšsēdētāja vietniece
Dzintra Kozaka, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķe
Komisijas locekļi:
Guntars Norbuts, Cēsu novada Vecāku domes deleģēts pārstāvis, Cēsu novada   Pašvaldības policijas priekšnieks;
Evita Kalniņa, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore,
Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
Komisijas sekretāre:
Ilze Jansone, Cēsu novada Pašvaldības policijas Administratīvo lietu inspektore
 
 
 
 

Lēmums Nr. 365 Par grozījumu Cēsu novada domes 23.08.2018.lēmumā Nr. 275
“Par grozījumiem Cēsu novada domes 2018. gada 10. maija lēmumā Nr. 141 ‘’Par
Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisiju’’

Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja
 
Lai pieņemtu lēmumus par palīdzības sniegšanu personām dzīvokļu jautājumu risināšanā, t.i. pašvaldībai piederošas
dzīvojamās telpas, t.sk. sociālā dzīvokļa,  izīrēšanu vai apmaiņu atbilstoši Cēsu novada domes saistošajos noteikumos
noteiktajai kārtībai, kā arī sniegtu atzinumus par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu
pašvaldībai piederošajai dzīvojami telpai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
61.pantu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. pantu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 7. panta pirmo daļu, Cēsu novada dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret –
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nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izslēgt no Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva A.Egliņu – Eglīti, Cēsu novada pašvaldības
Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāju.
2.      Iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas locekli M.Klimoviču – Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu
jautājumu speciālisti-juristi.
3.      Pieaicināt komisijas darbā A.Egliņu – Eglīti, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes
vadītāju ar padomdevēja tiesībām jautājumos par palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu.
4.      Izdarīt Cēsu novada domes 2018. gada 10. maija lēmumā Nr. 141 “’Par Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu
komisiju” šādu grozījumu:
Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
 
“Komisijas priekšsēdētājs:
U.Lencbergs – Cēsu novada pašvaldības iedzīvotājs,
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
D.Trapenciere – Cēsu novada domes deputāte, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas
priekšsēdētāja
 Komisijas locekļi :
I.Sietiņsone – Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
J.Sniedzāns – Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālists
M. Klimoviča – Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juriste
Komisijas sekretāre:
M.Klimoviča – Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juriste.’’
 

Lēmums Nr. 366 Par senioru aprūpes īstenošanas modeli Kovārņu ielā 22, Cēsīs,
Cēsu novadā

Ziņo: M.Malcenieks, domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
 
Pamatojoties uz Cēsu novada integrētās attīstības programmu 2013.-2019.gadam III sējuma “Rīcības plāns un investīciju
plāns” vidēja termiņa prioritātes uzdevumu “U 1.5.1. Veicināt Cēsu novada pansionāta modernizāciju un paplašināšanos”,
Cēsu novada lēmuma, ņemot vērā Cēsu novada domes 2018. gada 21. jūnija lēmumu Nr. 207, Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas lēmumiem 2018. gada 4. septembrī (protokols Nr. 35)un 2018. gada 2. oktobrī (protokols Nr. 39),
Cēsu novada dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Konceptuālo ziņojumu “Par senioru aprūpes īstenošanas modeli Kovārņu ielā 22, Cēsīs, Cēsu
novadā”, nosakot tādu aprūpes modeli, kas nodrošinātu vismaz 60 klientu vienlaicīgu uzturēšanos Senioru mājā.
2.      Ņemot vērā Cēsu novada domē atbalstīto modeļa variantu, Attīstības un būvniecības pārvaldei līdz 2018. gada
31. decembrim sagatavot iepirkuma dokumentāciju tehniskā projekta izstrādei Kovārņu ielā 22, Cēsīs, Cēsu novadā.
3.      Noteikt Attīstības un būvniecības pārvaldi par atbildīgo institūciju projekta īstenošanā.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Ziņojums – pielikumā
  
 
 

Lēmums Nr. 367 Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
direktora J.Markova darba tiesisko attiecību izbeigšanu

Ziņo: M.Malcenieks, domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2018/pielik%20lem%20nr%20366.pdf
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 Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktora J. Markova 19.10.2018.
iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, Darba likuma 100., 128., 149., 151.pantu, Darba Koplīguma 7.punktu,
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Publisko aģentūru likuma 23.panta otrās daļas 4.punktu,
ievērojot A. Magones 19.10.2018. piekrišanu par aģentūras direktora pienākumu veikšanu līdz brīdim, kad tiks pieņemts
domes lēmums par jauna Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktora
apstiprināšanu, Cēsu novada dome, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, (deputāte I.Suija-Markova
nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
 
1.      Izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
direktoru J. Markovu 31.10.2018. (pēdējā darba diena).
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas “Tūrisma informācijas
centrs” vadītājai A. Magonei veikt ar 01.11.2018. Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
direktora pienākumus līdz brīdim, kad tiks pieņemts domes lēmums par jauna Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs” direktora apstiprināšanu.
3.      Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 368 Par telpu nomas maksu Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas
vidusskolai

Ziņo: M.Malcenieks, domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
 
SIA “Vidzemes koncertzāle” (turpmāk – Koncertzāle) pārvaldīšanā esošās ēkas Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novadā,
LV-4101 telpas nododamas nomā saskaņā ar Cēsu novada domes 25.01.2018. lēmumu Nr.17 apstiprinātiem “SIA
“Vidzemes koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumi”.
Cēsu novada pašvaldība 09.10.2018. saņēmusi Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas direktora Vigo Račevska
iesniegumu ar lūgumu piešķirt telpas Vidzemes koncertzālē “Cēsis” Latvijas simtgades koncertam “4x simts” š.g.
3.novembrī, kurā piedalās Cēsu sadraudzības pilsētu kolektīvi no Kuopio Somijā, Rakveres Igaunijā un Rokišķiem Lietuvā,
svinot visu četru sadraudzības pilsētu valstu simtgades. Iesniegumā lūgts pašvaldībai nosegt zāles nomas un tehnisko
vajadzību izmaksas.
Ņemot vērā Latvijas simtgades nozīmīgumu un Cēsu iedibinātās sadarbības tradīcijas ar sadraudzības pilsētām, kā arī
Likuma par pašvaldībām 12.pantu un 15.panta 5.daļu un Cēsu novada integrētās attīstības programmas 2013.-2019.gadam
Rīcības plāna uzdevuma U 4.3.1. “Nodrošināt daudzpusīgas kultūras aktivitātes” aktivitāti “Veidot un atbalstīt kultūras
pasākumus, kas piesaista plašu apmeklētāju skaitu”, Cēsu novada dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Atļaut SIA “Vidzemes koncertzāle” nodot Vidzemes koncertzāles “Cēsis” Lielo zāli Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas1.
vidusskolai valsts simtgades koncerta “4x simts” rīkošanai š.g. 3.novembrī par pašizmaksas cenu, piemērojot “SIA
“Vidzemes koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumi” telpu un
aprīkojuma nomas maksas un pakalpojuma maksas apstiprināto Cēsu novada pašvaldības Lielās zāles tarifu.
Telpu uzturēšanas, pārējo pasākumam nepieciešamo telpu nomas, kā arī pasākuma organizēšanas tehniskās2.
izmaksas sedz Cēsu novada pašvaldība no administrācijas biroja budžeta.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.3.

 
 

Lēmums Nr. 369 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Cēsu pils
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ģildes fonds”

Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja
 
            Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir 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.
 
            Cēsu novada pašvaldība, balstoties Cēsu kā nozīmīga Latvijas kultūrvēsturiskā centra pieredzē latviešu
kultūras vērtību radīšanā un saglabāšanā, piedalās Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanā, par ko ir noslēgts
finansējuma līgums ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju (līguma Nr.2.5-11-491 no 27.09.2018.) par Latvijas diasporas
izcilāko meistaru – pasaulslavenu mākslas lielmeistaru un mūziķu izstāžu, koncertu un literāro lasījumu cikla Latvijā
2019.gadā sagatavošanu.
 
            Nodibinājums “Cēsu pils ģildes fonds” (reģ.nr.40008109066) ir dibināts 2006.gadā, un tam ir piešķirts
sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Nodibinājuma dibināšanas mēķis ir veicināt profesionālās mākslas pieejamību
reģionā, tādējādi radot iespēju reģiona iedzīvotājiem apmeklēt profesionālās mākslas pasākamus. Nodibinājumam ir
vairāk kā 10 gadus ilga pieredze kvalitatīvu profesionālās mākslas pasākumu (dažādos kultūras žanros - mūzika,  vizuālā
māksla, skatuves māksla un literatūra) īstenošanā Cēsu novadā, strādājot pie jaundarbiem kopā ar atzītiem
profesionāliem starptautiskiem māksliniekiem, uzkrājot kompetenci gan specifiskos kultūras žanros, gan kultūras
menedžmenta un mārketinga jomā, sekmīgi realizējot liela mēroga kultūras projektus. Nodibinājuma “Cēsu pils ģildes
fonds” speciālistiem ir atbilstoša pieredze un kvalifikācija kultūras projektu realizācijā Cēsīs, piesaistot daudzveidīgu
auditoriju un nodrošinot pasākumu īstenošanu augsti profesionālā līmenī. Cēsu pils ģildes fonda rīkoti pasākumi ir augstu
novērtēti Latvijas kultūrvidē, veidojot auditorijas uzticamību fonda piedāvātajiem kultūras pasākumiem. Nodibinājuma
darbības joma, pieredze, personāla kvalifikācija, potenciālās iespējas veikt pārvaldes uzdevumus un sniegt pakalpojumus
izriet no likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās autonomās kompetences. 
Atsaucoties uz Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2.stratēgisko mērķi “Saglabāta un attīstīta unikāla kultūrvide,
pilsētvide un dabas vide” un Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam (apstiprināta ar Cēsu novada domes
14.03.2013. lēmumu Nr.130) Vidēja termiņa prioritāti Nr.4 “Kultūrvides un radošo industriju attīstība” un Cēsu kultūras
attīstības programmas 2015-2019 (apstiprināta Cēsu novada domes sēdē 28.10.2015.) 3.prioritāti “Cēsu kā starptautiski
atpazīstama kultūras tūrisma galamērķa veidošana”, kas paredz Cēsu novada kā vēsturiski izglītojošu, augstvērtīgu
mākslas norišu un atpūtas vietas atpazīstamības veicināšanu, nodibinājuma “Cēsu pils ģildes fonds” iepriekš veikto
darbība pilnībā atbilst minētajām Cēsu novada attīstības plānošanas dokumentu prioritātēm.
 
Lai īstenotu Latvijas diasporas izcilāko meistaru – pasaulslavenu mākslas lielmeistaru un mūziķu izstāžu, koncertu un
literāro lasījumu cikla Latvijā 2019.gadā sagatavošanu Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros, secinot, ka
nodibinājums “Cēsu pils ģildes fonds”, reģistrācijas Nr.40008109066, 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, Cēsu novada dome, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, (deputāts J.Žagars
nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar nodibinājumu “Cēsu pils ģildes fonds”, reģistrācijas Nr. 40008109066 uz laika periodu
no 2018.gada 29.oktobra līdz 2018.gada 30.decembrim, deleģējot tai no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5.punkta izrietošos pārvaldes uzdevumus, saskaņā ar deleģēšanas līgumu (pielikumā).
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītāja.
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājai informēt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju par deleģēšanas līguma noslēgšanu.
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4. Kontroli par lēmuma un līguma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.
             
Pielikumā – deleģējuma līgums
 
 
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2018/pielik%20lem%20nr%20369.docx
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