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Lēmums Nr. 1 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Elm Media”
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
iedzīvotāju izglītība, kā arī saskaņā ar 15.panta pirmās daļas 5.punktu - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu
pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un
ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un
otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā,
ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā
persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.
Nodibinājums “Elm Media”, reģistrācijas Nr. 40008112314, dibināts 2007. gadā ar mērķi piesaistīt sabiedrības uzmanību
aktuālu sociālo un vides aizsardzības jautājumu risināšanai ar dokumentālā kino un foto projektiem. Nodibinājumam “Elm
Media” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Pamatojoties uz 2013.gada 16.maija Cēsu novada domes lēmumu
Nr.189 „Par nedzīvojamo telpu Piebalgas ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā”, nodibinājums
“Elm Media” saņēmis bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 19, Cēsīs, ar mērķi veidot Ruckas mākslas
rezidenču centru - starptautiski atpazīstamu starpdisciplināru kultūras un mākslas norišu vietu, kas vienlaikus būtu kino
un fotogrāfijas rezidence un platforma sadarbības projektu īstenošanai un jaunu kontaktu veidošanai un attīstīšanai.
Rezidenču centra galvenie darbības virzieni ir:
starptautisku vasaras skolu un semināru organizēšana kultūras, mākslas un sociālo zinātņu jomā;
rezidenču centrs Latvijas un ārzemju māksliniekiem analogās fotogrāfijas un video pēcapstrādes jomā;
izglītojošu pasākumu organizēšana Cēsu novada iedzīvotājiem.
Ruckas mākslas rezidenču centrs pirmos apmeklētājus uzņēma 2014.gada vasarā. Aizvadīto trīs sezonu laikā centrs ir
veiksmīgi palielinājis notiekošo pasākumu skaitu un veicinājis rezidenču centra atpazīstamību gan Latvijā, gan ārvalstīs,
kā arī devis ieguldījumu Cēsu kā kultūras pilsētas attīstībā. Rezidenču centrs ir vienīgā šāda veida organizācija Vidzemē,
un tās neilgajā darbības laikā centra veidotāji ir izjutuši lielu ārvalstu un Latvijas audiovizuālās un citu mākslas jomu
pārstāvju interesi par iespēju uzturēties un organizēt pasākumus Ruckā. Tas liecina par to, ka centram ir potenciāls kļūt
par starptautisku, starpdisciplināru kultūras un mākslas norišu vietu, kas pulcē dažādu radošo jomu pārstāvjus. Izvērtējot
nodibinājuma iesniegto ziņojumu Cēsu novada pašvaldībai, kas tika izskatīts 26.03.2015. Izglītības, kultūras un sporta
komitejas sēdē, secināms, ka nodibinājuma “Elm Media” darbības laikā piesaistītas investīcijas, ieguldīti ievērojami finanšu
līdzekļi nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 19, Cēsīs, telpu labiekārtošanai, nodrošināti vairāki plaši apmeklēti pasākumi, kā
arī gūta pieredze, sadarbības partneri un starptautiska atzinība.
Nodibinājuma darbības joma, pieredze, personāla kvalifikācija, potenciālās iespējas veikt pārvaldes uzdevumus un sniegt
pakalpojumus izriet no likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktā un 5.punktā noteiktās autonomās
kompetences.
Atsaucoties uz Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 1.redakcijas ilgtermiņa prioritāti Nr.4 “Konkurētspējīga
pilsētas identitāte, kas balstīta radošajās un kultūras industrijās, kā arī veselības tūrismā” un Cēsu novada Attīstības
programmas 2013.-2019.gadam (apstiprināta ar Cēsu novada domes 14.03.2013. lēmumu Nr.130) Vidēja termiņa prioritāti
Nr.2 “Konkurētspējīga izglītības vide, mūžizglītības attīstīšana”, kas paredz veidot izglītības procesu, kas balstās uz
inovatīvām mācību metodēm, veicinot darbam nepieciešamo prasmju apguvi, radošumu un interesi par uzņēmējdarbību,
un vidēja termiņa mērķi “Kultūrvides un radošo industriju attīstība”, kas paredz veicināt novada radošo potenciālu un
atbalstīt jau pastāvošos šāda veida industriju pārstāvjus, apzinoties kultūras un radošo uzņēmējdarbības nozaru devumu
novada ekonomikai, ņemot vērā Cēsu novada radošo, kultūras un digitālo industriju pārstāvju pieaugošo vajadzību pēc
piemērotas vides elastīgai strādāšanai, kopā sanākšanai, izglītībai un pašnodarbināto ekonomiskās darbības veikšanai, kā
arī vienlaikus novērtējot kultūras, jaunrades un sociālā labuma rašanās potenciālu vietās, kas apvieno dažādu nozaru
pārstāvjus, tādējādi veicinot Cēsu vecpilsētas ēku un sociālās vides iedzīvināšanu, ņemot vērā nodibinājuma “Elm Media”
iepriekš veikto darbību, kas pilnībā atbilst minētajai Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam prioritātei, lai
izveidotu un uzturētu vietu pasākumu organizēšanai kultūras, mākslas un sociālo zinātņu jomā, kā arī izglītojošu
pasākumu organizēšanai Cēsu novada iedzīvotājiem, secinot, ka nodibinājums “Elm Media”, reģistrācijas Nr. 40008112314,
ir tiesīgs veikt pārvaldes uzdevumus un tos var veikt efektīvāk, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu un 43.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.un
5.punktu, 15.panta ceturto daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
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izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 12.01.2017. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce,
A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Noslēgt deleģēšanas līgumu ar nodibinājumu “Elm Media”, reģistrācijas Nr.40008112314, uz
laika periodu no 2017.gada 1.februāra līdz 2017.gada 31.decembrim, deleģējot tai no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4. un 5.punkta izrietošos pārvaldes uzdevumus, saskaņā ar deleģēšanas līgumu (pielikumā).
2.
Pilnvarot pašvaldības aģentūru “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” slēgt deleģēšanas
līgumu.
3.
Kontroli par lēmuma un līguma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.
Pielikums
Cēsu novada domes
26.01.2017. sēdes lēmumam Nr.1
Deleģēšanas līgums
Cēsis, Cēsu novads
2017.gada .
Cēsu novada pašvaldība, kuras vārdā rīkojas pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, reģistrācijas nr.
90001677262, juridiskā adrese: Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, direktora Jura Markova personā, kurš
rīkojas uz Aģentūras nolikuma pamata, turpmāk – Pašvaldība, un
Nodibinājums “Elm Media”, reģistrācijas Nr.40008112314, juridiskā adrese: Silnieki, Vaives pagasts, Cēsu novads, valdes
locekles Ievas Gobas personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Pilnvarotā persona,
turpmāk saukti - Līdzēji,
ņemot vērā to, ka
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
iedzīvotāju izglītība, kā arī saskaņā ar 15.panta pirmās daļas 5.punktu - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu
pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un
ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un
otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā,
ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā
persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.
Nodibinājums “Elm Media”, reģistrācijas Nr. 40008112314, dibināts 2007. gadā ar mērķi piesaistīt sabiedrības uzmanību
aktuālu sociālo un vides aizsardzības jautājumu risināšanai ar dokumentālā kino un foto projektiem. Nodibinājumam “Elm
Media” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Pamatojoties uz 2013.gada 16.maija Cēsu novada domes lēmumu
Nr.189 „Par nedzīvojamo telpu Piebalgas ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā”, nodibinājums
“Elm Media” saņēmis bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 19, Cēsīs, ar mērķi veidot Ruckas mākslas
rezidenču centru - starptautiski atpazīstamu starpdisciplināru kultūras un mākslas norišu vietu, kas vienlaikus būtu kino
un fotogrāfijas rezidence un platforma sadarbības projektu īstenošanai un jaunu kontaktu veidošanai un attīstīšanai.
Rezidenču centra galvenie darbības virzieni ir:
starptautisku vasaras skolu un semināru organizēšana kultūras, mākslas un sociālo zinātņu jomā;
rezidenču centrs Latvijas un ārzemju māksliniekiem analogās fotogrāfijas un video pēcapstrādes jomā;
izglītojošu pasākumu organizēšana Cēsu novada iedzīvotājiem.
Ruckas mākslas rezidenču centrs pirmos apmeklētājus uzņēma 2014.gada vasarā. Aizvadīto trīs sezonu laikā centrs ir
veiksmīgi palielinājis notiekošo pasākumu skaitu un veicinājis rezidenču centra atpazīstamību gan Latvijā, gan ārvalstīs,
kā arī devis ieguldījumu Cēsu kā kultūras pilsētas attīstībā. Rezidenču centrs ir vienīgā šāda veida organizācija Vidzemē,
un tās neilgajā darbības laikā centra veidotāji ir izjutuši lielu ārvalstu un Latvijas audiovizuālās un citu mākslas jomu
pārstāvju interesi par iespēju uzturēties un organizēt pasākumus Ruckā. Tas liecina par to, ka centram ir potenciāls kļūt
par starptautisku, starpdisciplināru kultūras un mākslas norišu vietu, kas pulcē dažādu radošo jomu pārstāvjus. Izvērtējot
nodibinājuma iesniegto ziņojumu Cēsu novada pašvaldībai, kas tika izskatīts 26.03.2015. Izglītības, kultūras un sporta
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komitejas sēdē, secināms, ka nodibinājuma “Elm Media” darbības laikā piesaistītas investīcijas, ieguldīti ievērojami finanšu
līdzekļi nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 19, Cēsīs, telpu labiekārtošanai, nodrošināti vairāki plaši apmeklēti pasākumi, kā
arī gūta pieredze, sadarbības partneri un starptautiska atzinība.
Nodibinājuma darbības joma, pieredze, personāla kvalifikācija, potenciālās iespējas veikt pārvaldes uzdevumus un sniegt
pakalpojumus izriet no likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktā un 5.punktā noteiktās autonomās
kompetences.
Atsaucoties uz Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 1.redakcijas ilgtermiņa prioritāti Nr.4 “Konkurētspējīga
pilsētas identitāte, kas balstīta radošajās un kultūras industrijās, kā arī veselības tūrismā” un Cēsu novada Attīstības
programmas 2013.-2019.gadam (apstiprināta ar Cēsu novada domes 14.03.2013. lēmumu Nr.130) Vidēja termiņa prioritāti
Nr.2 “Konkurētspējīga izglītības vide, mūžizglītības attīstīšana”, kas paredz veidot izglītības procesu, kas balstās uz
inovatīvām mācību metodēm, veicinot darbam nepieciešamo prasmju apguvi, radošumu un interesi par uzņēmējdarbību,
un vidēja termiņa mērķi “Kultūrvides un radošo industriju attīstība”, kas paredz veicināt novada radošo potenciālu un
atbalstīt jau pastāvošos šāda veida industriju pārstāvjus, apzinoties kultūras un radošo uzņēmējdarbības nozaru devumu
novada ekonomikai, ņemot vērā Cēsu novada radošo, kultūras un digitālo industriju pārstāvju pieaugošo vajadzību pēc
piemērotas vides elastīgai strādāšanai, kopā sanākšanai, izglītībai un pašnodarbināto ekonomiskās darbības veikšanai, kā
arī vienlaikus novērtējot kultūras, jaunrades un sociālā labuma rašanās potenciālu vietās, kas apvieno dažādu nozaru
pārstāvjus, tādējādi veicinot Cēsu vecpilsētas ēku un sociālās vides iedzīvināšanu, ņemot vērā nodibinājuma “Elm Media”
iepriekš veikto darbību, kas pilnībā atbilst minētajai Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam prioritātei, lai
izveidotu un uzturētu vietu pasākumu organizēšanai kultūras, mākslas un sociālo zinātņu jomā, kā arī izglītojošu
pasākumu organizēšanai Cēsu novada iedzīvotājiem, secinot, ka nodibinājums “Elm Media”, reģistrācijas Nr. 40008112314,
ir tiesīgs veikt pārvaldes uzdevumus un tos var veikt efektīvāk, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu un 43.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.un
5.punktu, 15.panta ceturto daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, noslēdz šāda satura deleģēšanas līgumu, turpmāk –
Līgums:
1. Deleģētie pārvaldes uzdevumi, Līdzēju pienākumi un tiesības
1.1. Pašvaldība deleģē Pilnvaroto personu un Pilnvarotā persona apņemas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām veikt šādus no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
kompetences - rūpēties iedzīvotāju izglītību, par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību - izrietošus pārvaldes uzdevumus, (turpmāk – Uzdevumi):
1.1.1. Cēsu kā vasaras skolu un semināru kultūras, mākslas un sociālo zinātņu jomā norises vietas popularizēšana;
1.1.2. izglītojošu pasākumu organizēšana Cēsu novada iedzīvotājiem.
1.2. Pilnvarotā persona darbojas Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pilnvarotajai personai nav tiesību
no Uzdevumiem izrietošus pakalpojumu sniegšanas pienākumus un tiesības deleģēt citām personām.
1.3.
Pašvaldība:
1.3.1. ar domes lēmumu nodod Pilnvarotajai personai bezatlīdzības lietošanā un pārvaldīšanā Pašvaldībai piederošu
nekustamu un kustamu īpašumu, kas nepieciešams Uzdevumu izpildei;
1.3.2. nodrošina netraucētu Līguma izpildi, Pilnvarotajai personai veicot Uzdevumus;
1.3.3. kontrolē Līguma izpildi;
1.3.4. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var piešķirt Pilnvarotajai personai finanšu līdzekļus un citus resursus Uzdevumu
veikšanai.
1.4.
Pilnvarotā persona:
1.4.1. nodrošina profesionālu, kvalitatīvu, mūsdienu prasībām un normatīvo aktu prasībām atbilstošu Līgumā noteikto
uzdevumu pieejamību un attīstību;
1.4.2. patstāvīgi piesaista un slēdz līgumus ar juridiskām un fiziskām personām;
1.4.3. veic nepieciešamos pasākumus un piesaista finanšu līdzekļus, lai nodrošinātu kvalitatīvu un izmaksu ziņā
konkurētspējīgu piedāvājumu;
1.4.4. Līgumā noteiktā kārtībā var lūgt Cēsu novada domi piešķirt papildus finanšu līdzekļus Uzdevumu kvalitatīvas
izpildes nodrošināšanai;
1.4.5. var piedalīties Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanā un īstenošanas
rezultātā gūto labumu apsaimniekošanā un uzturēšanā, ja tas ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Cēsu novada dome
nav lēmusi citādāk;
1.4.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām uzņēmējdarbības atbalsta un izglītības institūcijām;
1.4.7. iesniedz iepriekšējā perioda atskaiti ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pārskata perioda beigām.
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2. Savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu piešķiršanas noteikumi
2.1.1. Deleģēto uzdevumu veikšanai no 2017.gada 1.februāra līdz 2017.gada 31.decembrim pašvaldība piešķir
finansējumu 3200 EUR (trīs tūkstoši divi simti)) Līguma 1.1.punkto noteikto Uzdevumu izpildei saskaņā ar tāmi, kas ir
Līguma pielikums un tā neatņemama sastāvdaļa un tiek sadalīti sekojoši 3200 EUR (trīs tūkstoši divi simti) par periodu
no līguma noslēgšanas līdz 2017.gada 31.decembrim.
2.2. Finansējumu Uzdevumu izpildei veido:
2.2.1. Pašvaldības budžeta finansējums - maksa pilnvarotajai personai par šajā Līgumā 1.1.punktā deleģētā pārvaldes
uzdevuma īstenošanas izmaksām;
2.2.2. dāvinājumi un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi, projektu un programmu līdzfinansējuma līdzekļi un valsts
budžeta līdzekļi.
2.3. Finansējuma izlietojumā Pilnvarotā persona ievēro spēkā esošos normatīvos aktus, tajā skaitā Publisko iepirkumu
likumu.
2.3.1.
Deleģēto uzdevumu nodrošināšanai Pašvaldība uz
Pilnvarotās personas norādīto konta numuru pārskaita finansējumu 2.1. norādīto summu 15 (piecpadsmit) darba dienu
laikā pēc Līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas.
3.
Pašvaldības un Pilnvarotās personas atbildība
3.1.
Pilnvarotā persona ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā uzņēmusies, sniedzot no deleģētā
pārvaldes uzdevuma izrietošus pakalpojumus. Pilnvarotā persona patstāvīgi, bez Pašvaldības līdzdalības, risina
civiltiesiskus strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, kā arī no citām tiesībām un saistībām, ko tā
uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā.
3.2. Pašvaldība nodrošina Uzdevumu izpildes pilnīgu un efektīvu pārraudzību un kvalitātes analīzi.
3.3.
Ja Pilnvarotās personas prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas deleģēto pārvaldes uzdevumu
izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret
Pašvaldību, Pilnvarotā persona Pašvaldībai zaudējumus atlīdzina regresa kārtībā.
3.4.
Puses nodrošina Uzdevumu izpildes nepārtrauktību.
4.
Pilnvarotās personas darbības uzraudzība
4.1.
Pilnvarotā persona Līguma izpildes ietvaros ir Pašvaldības pārraudzībā.
4.2.
Pilnvarotajai personai ir pienākums ievērot Pašvaldības norādījumus un ieteikumus, kas vērsti uz deleģēto
Uzdevumu izpildes nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4.3. Pilnvarotā persona pēc Pašvaldības pieprasījuma Pašvaldības noteiktā kārtībā sniedz informāciju sakarā ar deleģēto
Uzdevumu izpildi.
4.4. Pašvaldība ir tiesīga veikt pārbaudes par Pilnvarotajai personai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un tā atbilstību
piešķiršanas mērķiem. Ja pārbaudes rezultāti norāda, ka piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti atbilstoši
piešķiršanas mērķiem, Pilnvarotā persona tos pilnībā vai daļēji atmaksā Pašvaldības budžetā attiecīgajā gadā. Ja finanšu
līdzekļu atmaksa apdraud pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības nodrošināšanu, Pašvaldība var slēgt vienošanos ar
Pilnvaroto personu par finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā laika periodā.
4.5. Pilnvarotajai personai ir pienākums ziņot Pašvaldībai par Uzdevumu izpildes neiespējamību, izpildes grūtībām un
citiem apstākļiem, kuri var ietekmēt Uzdevumu izpildi.
5.
Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība
5.1. Pilnvarota persona nekavējoties, bet ne vēlāk ka 15 dienu laika sniedz informāciju, ja tiek pārtraukta kāda Līguma
1.1.punktā noteiktā Uzdevuma sniegšana un par Uzdevuma sniegšanas pārtraukšanas iemesliem.
5.2. Pilnvarotā persona iesniedz pašvaldībai ziņojumu un pārskatu par Uzdevumu izpildi reizi gadā, ne vēlāk kā 15 darba
dienu laikā pēc deleģējuma līguma izpildes termiņa un atskaitās Cēsu novada domei par deleģēto uzdevumu izpildi.
5.3. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pilnvarotās personas ziņojumu un pārskatu par Uzdevumu izpildi
biežāk kā norādīts Līguma 5.1.punktā, par to rakstiski 1 (vienu) mēnesi iepriekš iesniedzot Pilnvarotajai personai
pieprasījumu.
5.4. Līguma izpildes ziņojumā Pilnvarotā persona iekļauj informāciju par deleģēto Uzdevumu izpildes sasniegtajiem
rezultātiem un to novērtējuma kritēriju rādītājiem, sasniegto rezultātu atbilstību plānotajam un citu papildus informāciju
(informāciju par piesaistītajiem finanšu līdzekļiem un investīcijām, informāciju par veiktajiem ieguldījumiem
nepieciešamajās iekārtās un aprīkojumā). Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt pārskatu par resursu izlietojumu un to
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efektivitāti, kā arī citu papildus informāciju.
5.5. Pašvaldībai pēc pārskata un ziņojuma saņemšanas ir tiesības, par to rakstiski 1 (vienu) nedēļu iepriekš rakstiski
brīdinot Pilnvaroto personu, veikt revīziju par Uzdevumu izpildi un finansējuma izlietojumu, ko veic Pašvaldības noteikta
kompetenta persona.
5.6. Pilnvarotās personas darbības sasniedzamie rezultāti un novērtējuma kritēriji:
Kritērijs 2017. gadam
Cēsu kā vasaras skolu un semināru kultūras,
mākslas un sociālo zinātņu jomā norises vietas
popularizēšana
Mākslinieku uzņemšana/uzturēšanās
nodrošināšana mākslas projektu īstenošanai Cēsu
novadā

Izglītojošu pasākumu organizēšana Cēsu novada
iedzīvotājiem

Sasniedzamais rezultāts 2017.
gadam
Ik gadu 5 organizācijas izvēlējušās
Cēsis kā norises vietu vasaras
pasākumiem
Ik gadu 10 māksliniekiem
nodrošināta iespēja (1-2 mēnešus)
uzturēties Ruckas mākslas
rezidenču centrā un īstenot
mākslas projektus
Ik gadu Cēsu novada iedzīvotājiem
pieejamas 5 atvērtās lekcijas, 1
izstāde, 2 publiskas mākslinieku
darbu prezentācijas(izrādes,
koncerti, performances, lasījumi).

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

Pilnvarotā persona

Pašvaldības aģentūra
„Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Baznīcas laukums l, Cēsis, Cēsu nov.
Reģ.Nr.90001677262
Banka: AS “SEB Banka”
Konta Nr. LV18UNLA0050003861709

Nodibinājums “Elm Media”
Reģ. Nr. 40008112314
Silnieki, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136
A/S Swedbank
Konts: LV90HABA0551033911343

z.v.
Direktors Juris Markovs

z.v.
Valdes locekle Ieva Goba

Lēmums Nr. 2 Par skolēnu prakses organizēšanu vasaras brīvlaikā Cēsu novadā
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmo daļu un 73.panta pirmo daļu , Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.01.2017. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis,
A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumu Nr. 53 “Par skolēnu prakses vasarā
organizēšanas kārtību”.
2. Apstiprināt noteikumus ,,Par skolēnu prakses organizēšanu vasaras brīvlaikā Cēsu novadā” saskaņā ar
pielikumu.
3. Lēmuma izpildi organizē Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļa.
4. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
26.01.2017. lēmumam Nr.2
Noteikumi
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Cēsīs
26.01.2017.
Nr.7
Par skolēnu prakses organizēšanu vasaras brīvlaikā Cēsu novadā
Izdoti saskaņā ar
likumu “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas ceturto punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu,
73.panta pirmās daļas 4.punktu
1. Vispārīgie jautājumi:
Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizējama skolēnu prakse vasaras brīvlaikā, laikā no 1.jūnija
līdz 31.augustam Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā.
1.1. Noteikumos izmantotie termini:
1.1.1 skolēni – jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem (uz darba līguma noslēgšanas dienu), kuri mācās vispārējās vai
profesionālās izglītības iestādēs un kuru dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā;
1.1.2. darba devējs – iestādes un uzņēmumi, kas pieteikušies nodarbināt skolēnus vasaras periodā un kuri noslēguši
vienošanos ar pašvaldību par skolēnu praksi vasaras brīvlaikā;
1.1.3. darba laiks – noteiktu zināšanu un prasmju apguvē pavadītais laiks, ne ilgāk kā četras stundas dienā, 20 stundas
nedēļā desmit darba dienas vienam skolēnam vasaras laikā;
1.1.4. atlīdzība par darbu – darba samaksa skolēnam par paveikto darbu, kura noteikta atbilstoši Darba likumā
noteiktajām prasībām;
1.1.5. skolēnu praksē veicamie pasākumi – veicamie darbi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajiem skolēnu darba ierobežojumiem un ir droši skolēnu veselībai, tikumībai un attīstībai;
1.1.6. darba līgums par skolēnu praksi vasaras brīvlaikā – rakstveida darba līgums starp skolēnu un darba devēju
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
1.1.7. skolēnu prakses darba vadītājs – iestādes vai uzņēmuma darbinieks, kurš ierāda veicamos darbu, uzrauga un
kontrolē skolēnu darba kvalitāti, nodrošina darba aizsardzības prasību ievērošanu.
1.2. Skolēnu prakses mērķis ir radīt iespēju skolēnam vasaras brīvlaikā apgūt nepieciešamās darba pamatprasmes un
iemaņas, iegūt darba pieredzi, kas dod iespēju praktiski līdzdarboties darba tirgū.
1.3. Skolēnu praksi koordinē un kontrolē Pašvaldības Izglītības nodaļa (turpmāk – Izglītības nodaļa).
1.4. Skolēnu prakse tiek nodrošināti katra gada Pašvaldības budžetā plānoto līdzekļu ietvaros rindas kārtībā
pieteiktajiem Pašvaldībā deklarētajiem skolēniem.
1.5. Skolēnu praksē iesaistītie skolēni strādā ne ilgāk kā četras stundas dienā, 20 stundas nedēļā, desmit darba dienas
iestādes vai uzņēmuma pieteiktajās darbavietās, saņemot atlīdzību par faktiski nostrādāto laiku.
1.6. Vasaras prakses iesaistīto skolēnu personas datiem tiek noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss,
ievērojot datu aizsardzību regulējošos Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos.
1.7. Pašvaldība nodrošina finansējumu darba samaksai pilnā apmērā (ieskaitot darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – VSAOI)) skolēniem, kuri piedalās skolēnu praksē iestādē vai uzņēmumā;
2. Pašvaldības tiesības un pienākumi:
2.1. informēt sabiedrību par skolēnu prakses pasākumiem, izmantojot laikrakstu „Cēsu Vēstis” un interneta vietni
www.cesis.lv;
2.2. izvērtēt Pašvaldībā saņemtos darba devēju pieteikumus;
2.3. izvērtēt Pašvaldībā saņemtās skolēnu pieteikumu anketas, ievērojot to iesniegšanas laiku rindas kārtībā;
2.4. pamatojoties uz skolēnu pieteikuma anketām, kā arī ārsta izziņu, izvērtēt un piedāvāt skolēnam noteiktu
prakses vietu un laiku;
2.5. sniegt informāciju par iespēju piedalīties skolēnu praksē vasarā.
3. Skolēna pieteikšanās praksei vasarā notiek šādā kārtībā:
3.1. katru gadu no 15.marta līdz 30.martam skolēns, skolēna vecāks vai skolēna likumiskais pārstāvis reģistrē
skolēnu praksei interneta vietnē www.cesis.lv;
3.2.
pēc reģistrēšanās interneta vietnē skolēns, skolēna vecāks vai skolēna likumiskais pārstāvis Pašvaldības
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Izglītības nodaļā Bērzaines ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101, iesniedz šādus dokumentus:
3.2.1.
skolēna pieteikuma anketu (Pielikums), kuru reģistrācijas kārtas numurs sakrīt ar interneta vietnē
www.cesis.lv reģistrācijas numuru;
3.2.2.
ārsta izziņu (forma 027/U), kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba
veikšanai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
4. Skolēnu pienākumi un atbildība:
4.1.
veikt darba devēja uzdoto darbu noteiktajā apmērā, termiņā un labā kvalitātē;
4.2.
ievērot darba aizsardzības prasības (instrukcijas, darba risku novērtējums, ugunsdrošības noteikumi),
neveikt darbības, kas var apdraudēt paša un citu cilvēku veselību vai dzīvību;
4.3.
citi pienākumi atbilstoši darba līgumam par skolēnu praksi vasaras brīvlaikā.
5. Darba devēja pienākumi un atbildība:
5.1. informēt skolēnu par darba aizsardzības un drošības noteikumiem, bērnu tiesībām, darba uzdevumu un izpildes
kārtību;
5.2. noslēgt darba līgumu ar skolēnu;
5.3. ierādīt skolēnam noteiktu nodarbinātības pasākuma vietu saskaņā ar noslēgto darba līgumu;
5.4. norīkot skolēnam nodarbinātības pasākumu darba vadītāju, kurš uzraudzīs skolēna darba kvalitāti un
nodrošinās darba aizsardzības prasību ievērošanu;
5.5. veikt skolēnu nodarbinātības pasākumu darba laika uzskaiti;
5.6. iepazīstināt skolēnus ar darba drošības prasībām, kuras jāievēro, veicot darbu;
5.7. nodrošināt darba aizsardzības noteikumiem atbilstošus darba apstākļus nodarbinātības pasākumu veikšanas
laikā;
5.8. citi pienākumi un tiesības atbilstoši vienošanās, kas noslēgta starp darba devēju un Pašvaldību, noteikumiem.
6. Skolēnu atlases kārtība skolēnu praksei vasaras brīvlaikā:
6.1. Pašvaldība ne vēlāk kā līdz katra gada 10.maijam izvērtē skolēnu iesniegtās pieteikumu anketas un atbilstību
attiecīgajam darbam un Noteikumiem:
6.1.1. dokumenti tiek izskatīti, ja skolēns:
6.1.1.1. ir reģistrēties skolēnu praksei interneta vietnē www.cesis.lv;
6.1.1.2. ir iesniegti visi 3.2.punkta apakšpunktos minētie dokumenti.
6.1.2. Izglītības nodaļas vadītājs ne vēlāk kā līdz katra gada 10.maijam pieņem lēmumu par skolēnu prakses vasarā
vietām un laikiem skolēnu reģistrācijas secībā.
6.2. Skolēniem, kuri ir reģistrējušies skolēnu praksei, tiek atteikta skolēnu prakse vasaras brīvlaikā, ja:
6.2.1. skolēns ir jaunāks par 13 gadiem vai vecāks par 18 gadiem (uz darba līguma noslēgšanas dienu);
6.2.2. skolēns nemācās nevienā no vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēm;
6.2.3. skolēns nav deklarēts Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
6.2.4. skolēns nav iesniedzis pieprasītos dokumentus;
6.2.5. nepietiekams piedāvāto prakses vietu skaits, ņemot vērā Noteikumu 1.4.punktu.
6.3. Izglītības nodaļa informē skolēnu par izvērtēšanas rezultātiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.

Pielikums
Cēsu novada domes 26.01.2017.noteikumiem Nr.7
„Par skolēnu prakses
organizēšanu vasaras
brīvlaikā Cēsu novadā”
Skolēna pieteikums par piedalīšanos
Cēsu novada pašvaldības skolēnu praksē vasarā

1. Informācija par skolēnu (aizpilda skolēns).
Vārds, uzvārds
Deklarētā dzīvesvietas adrese
Faktiskā dzīvesvietas adrese
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Personas kods

(aizpildīt, ja atšķiras no deklarētās dzīvesvietas adreses)

̶

Tālrunis
Izglītības iestāde

e-pasts
Klase/grupa

Laiks, kurā neplānot vasaras praksi

3. Saskaņojums ar vecākiem (aizpilda viens no skolēna vecākiem vai likumiskais pārstāvis (turpmāk –
vecāki)).
Es,
(vecāka vārds, uzvārds)
piekrītu, ka
mans bērns
(bērna vārds, uzvārds)
piedalās Cēsu pašvaldības skolēnu praksē ………..gada vasarā.
Neiebilstu, ka skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumi tiks organizēti gan telpās, gan ārpus tām. Uzņemos
atbildību par bērna veselību.
Piekrītu, ka mans bērns nodarbinātības laikā darbavietā var tikt fotografēts vai ﬁlmēts, fotogrāﬁjas un
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots uzņēmuma un pašvaldības darba atspoguļojumam.
4. Vecāku kontaktinformācija.
Tālrunis

e-pasts

5. Pielikumā: ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli (forma 027/U).

Lēmums Nr. 3 Par zemes gabalu Palasta iela 27 un Zaļā iela 2, Cēsīs, Cēsu nov.,
daļu iznomāšanu
Ziņo: L.Madelāne, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu, ar kuru noteikts, ka
pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā
pašvaldības domes ēkā, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 17.01.2017. priekšlikumu
iznomāt zemes gabalu Palasta iela 27 un Zaļā iela 2, Cēsīs, Cēsu nov., daļas ar kopējo platību 7762 m², aktīvās atpūtas
objekta izveidošanai (prot.Nr.3), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis,
J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Papildināt Cēsu novada pašvaldībai piederošo nomā nododamo zemes gabalu sarakstu, iekļaujot tajā zemes
gabala Palasta iela 27, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 006 0205) daļu 3912 m² platībā, un zemes gabala Zaļā
iela 2, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 006 0204), daļu 3850 m² platībā, aktīvās atpūtas objekta izveidošanai.
2. Nomā nododamā zemes gabala Palasta iela 27, Cēsis, daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir „Dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa” (0501).
3. Nomā nododamā zemes gabala Zaļā iela 2, Cēsis, daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir „Sportam un
atpūtai aprīkotās dabas teritorijas” (0503).
4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajai nodaļai un Vaives pagasta pārvaldei informāciju par
pašvaldības iznomājamiem zemes gabaliem izvietot redzamā vietā Cēsu novada pašvaldības un Vaives pagasta
pārvaldes ēkā.
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Plāns – pielikumā

Lēmums Nr. 4 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.
XX Vaives ielā X, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas
apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz 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. 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, un, ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no Pašvaldības iestādēm par
Nekustamā īpašuma nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, kā arī Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas 01.11.2016. priekšlikumu (prot. Nr.44) un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas
12.01.2017. priekšlikumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce,
A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
2.
3.

Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu Vaives iela X-XX, Cēsis, Cēsu nov.
Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 5 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.X
Līgatnes ielā XX, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas
apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz 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. 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, un, ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no Pašvaldības iestādēm par
Nekustamā īpašuma nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, kā arī Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas 01.11.2016. priekšlikumu (prot. Nr.44) un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas
12.01.2017. priekšlikumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce,
A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
2.
3.

Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu Līgatnes iela XX-X, Cēsis, Cēsu nov.
Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 6 Grozījums Cēsu novada domes 15.12.2016. lēmumā Nr. 330 “Par
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maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, kā arī, lai precizētu maksas
pakalpojuma apmēru Cēsu novada pašvaldības iedzīvotājiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
19.01.2017.atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis,
J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 15.12.2016. lēmumā Nr. 33 “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada
Dzimtsarakstu nodaļā” šādu grozījumu:
Papildināt lēmuma 3. punktu ar tekstu šādā redakcijā:
“t.i. summa bez PVN – 24,86 EUR, PVN – 5,22 EUR, kopā, t.sk. PVN – 30,08 EUR”.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļai.

Lēmums Nr. 7 Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā
nekustamā īpašuma Zīļu iela 4, Cēsis, Cēsu novads atsavināšanas atlīdzības
apmēru
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
10.03.2016. pieņemts Cēsu novada domes lēmums Nr.69 „Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai
nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta” īstenošanu,
nekustamo īpašumu atsavināšanu un Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi” (prot. Nr.3, 7.p.), ar kuru konceptuāli
atbalstīta trīs nekustamo īpašumu atsavināšana (pirkšana), tajā skaitā, Zīļu iela 4, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs
4201 007 1613, kā arī, ievērojot Ministru kabineta 15.03.2011. noteikumu Nr.204 “Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību
par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” 3.punktu, izveidota Atlīdzības noteikšanas komisija,
turpmāk – Komisija.
Saskaņā ar izdruku no Cēsu rajona tiesa Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. 476, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Zīļu iela 4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 1613,
kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1613, 4029 m2 kopplatībā un vienas pamatceltnes –
poliklīnika, ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1613 001, ar kopējo platību 908,7 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums,
nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VESELĪBAS CENTRS 4”, nodokļa maksātāja kods nr. 40003188233.
Ievērojot Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 18.panta
pirmo un otro daļu un Ministru kabineta 15.03.2011. noteikumu Nr.204 “Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par
sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” 13.un 14.punktu, Komisija 08.04.2016. Nekustamā īpašuma
īpašniekam nosūtīja paziņojumu Nr. 1-36/1431, ar kuru tā Pašvaldības vārdā izteica priekšlikumu vienoties par labprātīgu
Nekustamā īpašuma atsavināšanu, piedaloties atlīdzības noteikšanā, un uzaicināja īpašnieku iesniegt Komisijai
nepieciešamo informāciju atlīdzības noteikšanai. Komisijā saņemta SIA “Veselības centrs 4” 25.05.2016. vēstule Nr. VC4/BIzk/10-05/2016 (reģistrēta Pašvaldībā 30.05.2016. ar Nr. 1-36/2108), ar kuru iesniedzējs apliecina piekrišanu Nekustamā
īpašuma pārdošanai, kā arī apliecina, ka par Nekustamo īpašumu nav noslēgti īres/nomas līgumi vai citi apgrūtinājumi, un
ar Nekustamā īpašuma atsavināšanu zaudējumi nav paredzami. Komisijā saņemta SIA “Veselības centrs 4” 07.11.2016.
vēstule Nr. VC4/B-Izk/3-11/2016 (reģistrēta Pašvaldībā 09.11.2016. ar Nr. 7/4162), ar kuru iesniedzējs informē, ka
nepiedalīsies darbībās, kas saistītas ar Nekustamā īpašuma atlīdzības noteikšanu (atbilde uz Komisijas 01.11.2016. vēstuli
Nr. 1-36/4717 sniegt papildus informāciju).
Ievērojot Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 22.; 23.un
25.pantu un Ministru kabineta 15.03.2011. noteikumu Nr.204 “Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības
vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” 17; 18..un 19.punktu, Komisija 15.11.2016. sēdē (protokols Nr. 3) apstiprināja
Darba uzdevumu Nekustamā īpašuma novērtēšanai un vienojās ar sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju novērtēt un
noteikt tirgus vērtību Nekustamajam īpašumam.
Komisijā saņemts „Invest-Cēsis” SIA (reģ. Nr. 44103018948) sagatavotais Nekustamā īpašuma Zīļu ielā 4, Cēsīs, Cēsu
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novadā novērtējums, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma Zīļu iela 4, Cēsis, Cēsu novads, visvairāk iespējamā tirgus
vērtība 2016.gada 28.novembrī ir 38 000 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši euro, 00 centi).
Komisija 07.12.2016. slēgtā sēdē (protokols Nr. 4) izvērtēja saņemto Nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu
(pamatojoties uz SIA “Veselības centrs 4” 25.05.2016. vēstuli Nr. VC4/B-Izk/10-05/2016, Nekustamā īpašuma īpašniekam
radītie zaudējumi nav konstatēti, un 07.11.2016. vēstuli Nr. VC4/B-Izk/3-11/2016, Nekustamā īpašuma īpašnieks nepiedalās
Komisijas sēdē) un pieņēma lēmumu noteikt atlīdzību par nekustamā īpašuma Zīļu iela 4, Cēsis, Cēsu novads,
atsavināšanu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai 38 000 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši euro, 00 centi) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lai īstenotu ar 10.03.2016. Cēsu novada domes lēmumu Nr.69 apstiprināto Eiropas Savienības
fonda projektu „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”, un sagatavotu lēmuma projektu par sabiedrības
vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma Zīļu iela 4, Cēsis, Cēsu novads atsavināšanu par noteikto
atlīdzību, pamatojoties uz Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9.panta pirmo
daļu, Ministru kabineta 15.03.2011. noteikumu Nr.204 “Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām
atsavināmo nekustamo īpašumu” 36.punktu, Atlīdzības noteikšanas komisijas 07.12.2016. lēmumu (protokols Nr.4) un
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.01.2017. atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par
(L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs,
M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt atlīdzības apmēru par nekustamā īpašuma Zīļu iela 4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007
1613, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1613, 4029 m2 kopplatībā un vienas pamatceltnes –
poliklīnika, ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1613 001, ar kopējo platību 908,7 m2, atsavināšanu sabiedrības vajadzību
nodrošināšanai 38 000 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši euro, 00 centi).
2. Cēsu novada pašvaldība sedz visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu
nostiprināšanu zemesgrāmatā un atsavinātā Nekustamā īpašuma apgrūtinājumu un nastu, ja tādas ir, pārreģistrēšanu
saistītos notariālos izdevumus, valsts nodevas, kancelejas nodevas un citus izdevumus.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 8 Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā ēku
(būvju) nekustamā īpašuma Kovārņu iela 22, Cēsis, Cēsu novads atsavināšanas
atlīdzības apmēru
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
10.03.2016. pieņemts Cēsu novada domes 10.03.2016. lēmums Nr.69 „Par sabiedrības vajadzību
nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”
īstenošanu, nekustamo īpašumu atsavināšanu un Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi” (prot. Nr.3, 7.p.), ar kuru
konceptuāli atbalstīta trīs nekustamo īpašumu atsavināšana (pirkšana), tajā skaitā, ēku (būvju) nekustamais īpašums
Kovārņu iela 22, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 507 0208, kā arī, ievērojot Ministru kabineta 15.03.2011.
noteikumu Nr.204 “Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu”
3.punktu, izveidota Atlīdzības noteikšanas komisija, turpmāk – Komisija.
Saskaņā ar izdruku no Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. 473, īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu Kovārņu iela 22, Cēsis, Cēsu nov., kadastra
numurs 4201 507 0208, kas sastāv no vienas ēkas (guļamkorpuss Nr.3) ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0208 001, ar
kopējo platību 1550,3 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums, nostiprinātas XX. Nekustamais īpašums atrodas uz
nekustamā īpašuma (zemes gabala) Kovārņu iela 22, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0208, un saskaņā ar
izdruku no Cēsu rajona tiesa Zemesgrāmatu nodaļas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0002 3582 , īpašuma
tiesības uz to nostiprinātas Latvijas valstij bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības PRIVATIZĀCIJAS
AĢENTŪRA personā, nodokļu maksātāja kods 40003192154.
Ievērojot Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 18.panta
pirmo un otro daļu un Ministru kabineta 15.03.2011. noteikumu Nr.204 “Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par
sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” 13.un 14.punktu, Komisija 08.04.2016. Nekustamā īpašuma
īpašniekam nosūtīja paziņojumu Nr. 1-36/1430, ar kuru tā Pašvaldības vārdā izteica priekšlikumu vienoties par labprātīgu
Nekustamā īpašuma atsavināšanu, piedaloties atlīdzības noteikšanā, un uzaicināja īpašnieku iesniegt Komisijai
15. no 31

nepieciešamo informāciju atlīdzības noteikšanai. Komisijā saņemta XX, korespondences adrese: XX, 25.05.2016. vēstule
(reģistrēta Pašvaldībā 30.05.2016. ar Nr. 1-36/2107), ar kuru iesniedzējs apliecina piekrišanu Nekustamā īpašuma
pārdošanai, kā arī apliecina, ka par Nekustamo īpašumu nav noslēgti īres/nomas līgumi vai citi apgrūtinājumi, un ar
Nekustamā īpašuma atsavināšanu zaudējumi nav paredzami. Komisijā saņemta XX 10.11.2016. vēstule (reģistrēta
Pašvaldībā 15.11.2016. ar Nr. 7/4226), ar kuru iesniedzējs informē, ka nepiedalīsies darbībās, kas saistītas ar Nekustamā
īpašuma atlīdzības noteikšanu (atbilde uz Komisijas 01.11.2016. vēstuli Nr. 1-36/4716 sniegt papildus informāciju).
Ievērojot Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 22.; 23.un
25.pantu un Ministru kabineta 15.03.2011. noteikumu Nr.204 “Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības
vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” 17; 18..un 19.punktu, Komisija 15.11.2016. sēdē (protokols Nr. 3) apstiprināja
Darba uzdevumu Nekustamā īpašuma novērtēšanai un vienojās ar sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju novērtēt un
noteikt tirgus vērtību Nekustamajam īpašumam.
Komisijā saņemts „Invest-Cēsis” SIA (reģ. Nr. 44103018948) sagatavotais Ēku nekustamā īpašuma Kovārņu ielā 22, Cēsīs,
Cēsu novadā novērtējums, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma Kovārņu iela 22, Cēsis, Cēsu novads, visvairāk iespējamā
tirgus vērtība 2016.gada 30.novembrī ir 71 000 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis euro, 00 centi).
Komisija 07.12.2016. slēgtā sēdē (protokols Nr. 4) izvērtēja saņemto Nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu
(pamatojoties uz XX 25.05.2016. vēstuli, Nekustamā īpašuma īpašniekam ar Nekustamā īpašuma atsavināšanu radītie
zaudējumi nav konstatēti, un 10.11.2016. vēstuli, Nekustamā īpašuma īpašnieks nepiedalās Komisijas sēdē) un pieņēma
lēmumu noteikt atlīdzību par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Kovārņu iela 22, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu
sabiedrības vajadzību nodrošināšanai 71 000 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis euro, 00 centi) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lai īstenotu ar 10.03.2016. Cēsu novada domes lēmumu Nr.69 apstiprināto Eiropas
Savienības fonda projektu „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”, un sagatavotu lēmuma projektu par
sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā ēku (būvju) nekustamā īpašuma Kovārņu iela 22, Cēsis, Cēsu novads
atsavināšanu par noteikto atlīdzību, pamatojoties uz Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 15.03.2011. noteikumu Nr.204 “Kārtība, kādā nosaka taisnīgu
atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” 36.punktu, Atlīdzības noteikšanas komisijas
07.12.2016. lēmumu (protokols Nr.4) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.01.2017. atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu
novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova,
M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt atlīdzības apmēru par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Kovārņu iela 22, Cēsis, Cēsu nov., kadastra
numurs 4201 507 0208, kas sastāv no vienas ēkas (guļamkorpuss Nr.3) ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0208 001, ar
kopējo platību 1550,3 m2, atsavināšanu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai 71 000 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis
euro, 00 centi).
2. Cēsu novada pašvaldība sedz visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu
nostiprināšanu zemesgrāmatā un atsavinātā Nekustamā īpašuma apgrūtinājumu un nastu, ja tādas ir, pārreģistrēšanu
saistītos notariālos izdevumus, valsts nodevas, kancelejas nodevas un citus izdevumus.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 9 Par SIA “MIAB” parādsaistību segšanu ieskaita veidā ar tās
veiktajiem ieguldījumiem nomas objektā Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 15.12.2016. lēmumu Nr. 323 “Par 09.01.2015. Telpu nomas līguma izbeigšanu pirms
termiņa” (prot. Nr. 18, 10.p.), 16.12.2016. starp Cēsu novada pašvaldību, turpmāk – Pašvaldība, kā Iznomātāju un SIA
“MIAB” kā Nomnieku tika noslēgts Atcēlējs līgums 09.01.2015. Nomas līgumam Nr. 6/2015/2-7, turpmāk – Nomas līgums,
ar kuru Iznomātājs nodevis Nomniekam un Nomnieks pieņēmis no Iznomātāja telpas nedzīvojamā ēkā, kadastra
apzīmējums 4201 005 1003 001, Valmieras ielā 1, Cēsis, Cēsu nov., ar kopējo platību 643,9 m2, un zemes gabala
Valmieras iela 1, Cēsis, Cēsu nov. daļu 1717 m2 platībā, turpmāk kopā – Nomas objekts. Ar 16.12.2016. Aktu SIA “MIAB”
nodeva un Pašvaldība pārņēma Nomas objektu.
Nomas līguma darbības laikā Nomnieks ir veicis ieguldījumus Nomas objektā, īstenojot būvdarbus normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā (izbūvētas jaunas, stiklotas koka konstrukcijas vitrīnas un atjaunoti esošie vārti ēkas 1.stāvā, atjaunota
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grīdas konstrukcija ēkas 1.stāvā un daļēji – cokolstāvā, atjaunots betona bruģakmens segums ēkas priekšlaukumā,
uzstādīta apsardzes – ugunsdrošības sistēma), ko apliecina Cēsu novada Būvvaldes Būvinspektora 03.07.2015. atzīme
Apliecinājuma kartē ēkas vienkāršotajai atjaunošanai (1.kārta) un SIA “MIAB” iesniegtie finanšu dokumenti.
Ievērojot Nomas līguma 4.4.apakšpunktu, Iznomātājs ir organizējis Nomnieka ieguldījumu Nomas objektā izvērtējumu un
saņēmis:
1)
būvspeciālista Mirdzas Šmites (LBS BSSI sertifikāts Nr. 3-00428) 14.01.2017. Atzinumu par
derīgiem atjaunošanas izdevumiem ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1003 001, Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu
novadā Nr. 02-17 (par izbūvētām jaunām, stiklotām koka konstrukcijas vitrīnām un esošo vārtu atjaunošanu ēkas
1.stāvā, grīdas konstrukcijas atjaunošanu ēkas 1.stāvā un daļēji – cokolstāvā, betona bruģakmens seguma atjaunošanu
ēkas priekšlaukumā), saskaņā ar kuru par nepieciešamiem un derīgiem izdevumiem (ieguldījumiem) Nomas objektā
atzīstami būvdarbi par kopējo summu 12 144.22 EUR apmērā;
2)
“TAIPANS” SIA, reģistrācijas Nr. 40003973555, 17.01.2017. apliecinājumu par 2015.gadā
uzstādītajām drošības sistēmām Nomas objektā, to apmaksu un ierīkošanas atbilstību turpmākajai ēkas ekspluatācijai.
Nomnieka apmaksātie Izdevumi par kopējo summu 934.00 EUR atzīstami par nepieciešamiem un derīgiem izdevumiem
(ieguldījumiem) Nomas objektā. Kopējais Nomnieka ieguldījums Nomas objektā, kas atzīstams par nepieciešamiem un
derīgiem izdevumiem pirms to nolietojuma piemērošanas sastāda 13 078.22 EUR. Papildus saņemts būvspeciālista
mutisks apliecinājums, ka veiktais ieguldījums nepagarina Nomas objekta (ēkas) kalpošanas laiku.
Ieguldījums (būvdarbi) veikts 2015.gadā, tādējādi tam aprēķināts 17 mēnešu nolietojums 1092.59 EUR apmērā, un galīgā
ieguldījumu summa, kas atzīstama kā atlīdzināmie nepieciešamie un derīgie izdevumi (ieguldījumi), ir 11 985.63 EUR
(vienpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit pieci eiro un 63 centi).
Uz 15.12.2016. lēmuma pieņemšanas brīdi Nomnieka pamatparāds par Nomas objekta nomu sastādīja 8636.28 EUR,
nokavējuma nauda saskaņā ar Nomas līguma 7.5.apakšpunktu – 863.63 EUR, nomas maksa par Nomas objekta nomu par
laika periodu no 01.12.2016. līdz 15.12.2016. – 282.75 EUR, kas pavisam kopā sastādīja 9782.66 EUR.
Ņemot vērā, ka uz Nomas objekta pārņemšanas brīdi Nomnieks nebija izpildījis Nomas līguma 6.5.apakšpunkta
nosacījumus: Nomas objekta nodošana Iznomātājam notiek ar nodošanas pieņemšanas aktu, Nomniekam atbrīvojot
Nomas objektu normālā ekspluatācijas kārtībā un tīru, Pašvaldība organizēja elektroenerģijas padeves atjaunošanu,
centrālapkures atjaunošanu, Nomas telpu atbrīvošanu no Nomnieka atstātā inventāra un sadzīves atkritumiem, un to
uzkopšanu, lai atjaunotu un nodrošinātu Nomas objekta telpas normālā ekspluatācijas kārtībā, apmaksājot ar to saistītos
izdevumus 2 202.97 EUR apmērā.
Ievērojot iepriekš minēto, lai sakārtotu starp Iznomātāju un Nomnieku ar Nomas līgumu noteiktās savstarpējās finanšu
saistības, tādējādi radot iespēju lemt par Nomas objekta turpmāku izmantošanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, un Cēsu novada domes 15.12.2016. lēmuma Nr. 323 “Par 09.01.2015. Telpu
nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa” (prot. Nr. 18, 10.p.) 6.un 7.punktu, kā arī Cēsu novada domes Finanšu komitejas
19.01.2017.atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis,
J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt SIA “MIAB”, reģistrācijas Nr. 44103043235, kā Nomnieka veikto ieguldījumu Nomas objektā
Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā atlīdzināmo nepieciešamo un derīgo izdevumu apmēru 11 985.63 EUR (vienpadsmit
tūkstoši deviņi simti astoņdesmit pieci eiro un 63 centi).
2. Segt Nomnieka, SIA “MIAB” pamatparādu par Nomas objekta nomu 8636.28 EUR, nokavējuma naudu 863.63
EUR, nomas maksu par Nomas objekta nomu par laika periodu no 01.12.2016. līdz 15.12.2016. – 282.75 EUR un Pašvaldības
izdevumus, lai atjaunotu un nodrošinātu Nomas objekta telpas atbilstošā ekspluatācijas kārtībā, 2 202.97 EUR, kas
pavisam kopā sastāda 11 985.63 EUR, ieskaita veidā ar Nomnieka veiktajiem nepieciešamiem un derīgiem izdevumiem
(ieguldījumiem) 11 985.63 EUR apmērā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

17. no 31

Lēmums Nr. 10 Par zemes gabala nomu ielas izbūves vajadzībām Kovārņu ielā,
Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pēc Cēsu novada pašvaldība pasūtījuma SIA “Ceļu komforts” izstrādā projektu “Cīrulīšu ielas, posmā no
Pētera ielas līdz Kovārņu ielai un Kovārņu ielas, posmā no Cīrulīšu ielas līdz Līgatnes ielai, pārbūve, Cēsīs, Cēsu novadā”.
Projekta risinājums iziet ārpus ielas sarkanajām līnijām un skar privātu zemes gabalu Līgatnes ielā 84, Cēsīs, Cēsu novadā,
132 m2 platībā, Kovārņu ielā 35, Cēsīs, Cēsu novadā, 237 m2 platībā.
Nekustamais īpašums Līgatnes ielā 84, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr.4201 007 1609, sastāvošu no zemes
gabala 24027 m² kopplatībā un trīs ēkām nostiprinātas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.607. Nekustamais
īpašums Kovārņu ielā 35, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr.4201 007 1610, sastāvošu no zemes gabala 25097 m² kopplatībā
nostiprinātas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.555.
Kovārņu ielas būvniecību plānots īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifikā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumu ietvaros (saskaņā ar 2015.gada
10.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 645.)
Uz zemes gabala Līgatnes ielā 84, Kovārņu ielā 35, Cēsīs, Cēsu novadā daļas par ERAF un pašvaldības
līdzekļiem plānots izbūvēt Kovārņu ielu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 19.08.2014. LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie
būvnoteikumi” 3. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
Civillikuma četrpadsmitās nodaļas 2112.pantu un 2120.pantu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.01.2017. atzinumu
(prot. Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.SuijaMarkova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu starp XX un XX, pilnvaroto personu XX (Iznomātājs) un Cēsu novada pašvaldību,
reģ.Nr.90000031048, juridiskā adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., (Nomnieks), par zemes gabala Līgatnes
ielā 84, Cēsīs, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 007 1609, daļu 134 m2 un Kovārņu ielā 34,
Cēsīs, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 007 1610, daļu 237 m2platībā (plāna skice pielikumā),
uz termiņu – 30 gadi, sākot ar 2017.gada 27.janvāri.
2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 6 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala daļas kadastrālās
vērtības.
3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Komunālai nodaļai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikumi: protokols Nr.1; protokols Nr.2; protokols Nr.3

Lēmums Nr. 11 Par zemes gabala nomu ielas izbūves vajadzībām Kovārņu ielā,
Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pēc Cēsu novada pašvaldība pasūtījuma SIA “Ceļu komforts” izstrādā projektu “Cīrulīšu ielas, posmā no
Pētera ielas līdz Kovārņu ielai un Kovārņu ielas, posmā no Cīrulīšu ielas līdz Līgatnes ielai, pārbūve, Cēsīs, Cēsu novadā”.
Projekta risinājums iziet ārpus ielas sarkanajām līnijām un skar privātu zemes gabalu Kovārņu ielā 36, Cēsīs, Cēsu novadā,
190 m2 platībā.
Nekustamais īpašums Kovārņu ielā 36, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr.4201 007 1611, sastāvošu no zemes gabala
40481 m² kopplatībā nostiprinātas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.556.
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Kovārņu ielas būvniecību plānots īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifikā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumu ietvaros (saskaņā ar 2015.gada
10.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 645.)
Uz zemes gabala Kovārņu ielā 36 Cēsīs, Cēsu novadā daļas par ERAF un pašvaldības līdzekļiem plānots
izbūvēt Kovārņu ielu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”
3. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma
četrpadsmitās nodaļas 2112.pantu un 2120.pantu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.01.2017. atzinumu (prot. Nr.1),
Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova,
M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu starp SIA “Veselības centru 4”, Reģ. Nr. 40003188233, adrese Krišjāņa barona iela
117, Rīga., (Iznomātājs) un Cēsu novada pašvaldību, reģ.Nr.90000031048, juridiskā adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu
nov., (Nomnieks), par zemes gabala Kovārņu ielā 36, Cēsīs, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 007 1611,
daļu 190 m2platībā (plāna skice pielikumā), uz termiņu – 30 gadi, sākot ar 2017.gada 27.janvāri.
2.
Noteikt zemes nomas maksu gadā 6 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala
daļas kadastrālās vērtības.
3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Komunālai nodaļai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikumi: protokols Nr.1; protokols Nr.2; protokols Nr.3

Lēmums Nr. 12 Lēmuma projektsPar grozījumiem Cēsu novada domes 11.08.2016.
lēmumā Nr. 217 “Par dienesta viesnīcas pakalpojumu Cēsu novada
vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņiem”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz atklāta konkursa “Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 42010040715001 atjaunošana, daļu telpu
piemērojot dienesta viesnīcas vajadzībām, Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā“ (turpmāk – būve) (iep. id.Nr. CNP/2016/57
ERAF) rezultātiem 15.12.2016. noslēgts līgums ar SIA “WOLTEC”( reģ. Cēsu novada pašvaldībā 13.12. Nr.854/2016/2-14)
par būvdarbiem būvē . Pirmās kārtas būvdarbus telpās, kurās tiks iekārtota Cēsu novada pašvaldības Dienesta viesnīca,
saskaņā ar noslēgto līgumu plānots pabeigt līdz 15.07.2017.
Lai nodrošinātu audzēkņus ar pakalpojumu, laikā kad tiek veikti renovācijas darbi Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā,
Cēsu novada pašvaldība 27.06.2016. izsludināja iepirkumu “Dienesta viesnīcas pakalpojums Cēsu novada vispārizglītojošo
izglītības iestāžu audzēkņiem” (Nr. CNP/2016/56). Iepirkuma komisija izvērtējot saņemto piedāvājumu 21.07.2016.
pieņēma lēmumu par konkursa uzvarētāju atzīt Valsts SIA “SERTIFIKĀCIJAS UN TESTĒŠANAS CENTRS”, reģ. Nr.
40003025542, juridiskā adrese: Dārza iela 12, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV – 4126 (turpmāk – SIA). SIA
piedāvātā cena par vienu gultas vietu diennaktī ir 2.00 EUR (divi eiro un 00 centi) bez PVN un sabiedriskā transporta
izmaksas diennaktī - 1.40 EUR (viens eiro 40 centi) (bez PVN). Veicot tirgus izpēti par iespēju nodrošināt transporta
pakalpojumu maršrutā Priekuļi – Cēsis – Priekuļi 45 audzēkņiem, kuri varēs izmantot dienesta viesnīcas pakalpojumu
Dārza ielā 12, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, konstatēts, ka pašvaldībai finansiāli izdevīgāk minētajiem audzēkņiem
iegādāties mēnešbiļetes maršrutā Priekuļi – Cēsis – Priekuļi, kas vienam audzēknim mēnesī izmaksā 20.00 EUR
(divdesmit eiro un 00 centi). Cēsu novada pašvaldība 29.08.2016. noslēdza līgumu par skolēnu pārvadājumu kārtību
maršrutā Cēsis – Priekuļi un Priekuļi – Cēsis (reģ. Cēsu novada pašvaldībā 21.12. Nr.869/2016/2-13.2).
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21. panta
pirmās daļas 14. punkta (g) apakšpunktu, 15.12.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.729 “Noteikumi par 2016/2017.
mācību gada un mācību semestra sākuma un beigu laiku”, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 12.01.2017. atzinumu (protokols Nr. 1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.01.2017. atzinumu (protokols
Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.SuijaMarkova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav,
19. no 31

nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 11.08.2016. lēmumā Nr.217 “Par dienesta viesnīcas pakalpojumu Cēsu novada
vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņiem” šādu grozījumu :
3.punktā minēto datumu “28.02.2017.” aizstāt ar datumu “31.05.2017.”
1. Lēmuma kontroli organizēt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 13 Par maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.pantu, LR Ministru kabineta 13.07.1999.noteikumus Nr 250
„Kārtībā, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 3.,10. un 13.punktu,likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas
14.punktu, kā arī to, ka 3.stāvs tiek pārveidots par gulošo ar papildus darba vietām un aprīkojumu, atbilstoši Cēsu novada
domes Sociālo lietu komitejas 12.01.2017.atzinumam (prot.Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.01.2017.
atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis,
J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus Cēsu pilsētas pansionātā:
1.1. maksa par sociālās aprūpes klientiem sniegtajiem pakalpojumiem – 499.00 EUR mēnesī par vienu personu
(saskaņā ar izmaksu tāmi pielikumā);
1.2. maksa par sociālās aprūpes klientiem sniegtajiem pakalpojumiem – 640.00 EUR mēnesī par vienu personu (ja
istabiņā vēlas dzīvot viens pats);
1.3. ēdināšanas maksu (pārtikas iegādes izdevumus) sociālās aprūpes klientiem Cēsu pilsētas pansionātā noteikt 1.76 EUR dienā (vidēji mēnesī) par vienu personu;
1.4. pusdienu cena - 1.37 EUR par vienu personu, (pansionāta darbiniekiem);
1.5. Specializētā autotransporta pakalpojumi – 0.84 EUR par nobraukto km un 9.81 EUR par stundu.
2. Lēmuma izpildes nodrošināšanu uzdot Cēsu pilsētas pansionātam.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.03.2017.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 30.10.2014.lēmumu Nr.422 ”Par maksas pakalpojumiem Cēsu
pilsētas pansionātā”.
Pielikums – izmaksu tāme

Lēmums Nr. 14 Par projekta iesnieguma „Jaunaudzes retināšana Cēsu novada
pašvaldības īpašumā Mākoņi” iesniegšanu Latvijas Republikas Zemkopības
ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālajā lauksaimniecības
pārvaldē
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta
30.09.2014. noteikumiem Nr.598 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un
uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”, pasākuma „Ieguldījumi meža platību
paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” apakšpasākuma “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un
ekoloģiskās vērtības uzlabošana”, Ministru kabineta 04.08.2015. noteikumiem Nr. 455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un
uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas
uzlabošanā”” un izsludināto atklāto projekta iesniegumu konkursu pretendēšanai uz Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) atlasi pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”, ir
sagatavots un iesniegts projekta pieteikums Lauku atbalsta dienestā. Projekta pieteikumā ir paredzēts sakopt meža
jaunaudzi Cēsu novada pašvaldības īpašumā „Mākoņi” (kadastra nr. 4290 005 0062) 1.20 ha platībā. Pamatojoties uz
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.01.2017. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis,
A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Atbalstīt projekta realizāciju „Jaunaudzes retināšana Cēsu novada pašvaldības īpašumā Mākoņi”.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai no
2017.gada pašvaldības budžeta līdzekļiem jaunaudžu kopšanai EUR 528.00 (pieci simti divdesmit astoņi eiro 00 centi),
līdzfinansējumu 30% 158.40 EUR ( viens simts piecdesmit astoņi eiro 40 centi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem
2017.gadā.
3. Projekta atbalsta gadījumā Attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu nodaļā projekta ieviešanas
(ieņēmumu) un izdevumu tāmi.
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 15 Par vēlēšanu iecirkņiem
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā vēlēšanu iecirkņu skaitu Cēsu novada dome apstiprināja 2009.gadā, saglabājot iecirkņu skaitu
un izvietojumu Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, kāds tas bija līdz Administratīvi teritoriālajai reformai. Pēc 2009.gada gan
iecirkņu finansēšanas modelis, gan vēlēšanu komisiju uzdevumi un pienākumi ir mainījušies, kā rezultātā Cēsu pilsētas
vēlēšanu iecirkņu komisijas ir pārslogotas, ir iespējamas problēmsituācijas kvalitatīvai vēlēšanu norisei. Vidējais
balsstiesīgo vēlētāju skaits uz vienu iecirkni ir 2921 cilvēks ( 2014.gada dati), un tas ir viens no augstākajiem Latvijas
Republikā (vidēji valstī - 1536 balsstiesīgo). 2016. gada oktobrī tika veikta Cēsu novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu
apsekošana, un Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas 02.11.2016. vēstulē Nr. 01-01.7/162 “Par vēlēšanu
iecirkņu apsekošanu Cēsu novadā” (reģ. Cēsu novada pašvaldībā 07.11.2016 Nr. 1-33/4140) norādīts par ievērojami lielo
balsstiesīgo vēlētāju skaitu Cēsu pilsētā visos četros vēlēšanu iecirkņos un ierosinājumu par iespēju ierīkot vēl
papildus 2 vai pat 3 vēlēšanu iecirkņus.
Cēsu novada vēlēšanu iecirkņa Nr. 362 adrese ir noteikta Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu nov. 2017. gada pavasarī Raunas ielā
7, Cēsīs, Cēsu novadā tiks uzsākta projekta "Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema patēriņa
ēku” realizācija, un ēka apmeklētājiem būs slēgta. Līdz ar to ir nepieciešamība pārcelt vēlēšanu iecirkņa Nr. 362
atrašanās vietu.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma 1.panta trešo daļu (noteikt vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanās vietu), likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 25.punktu (pieņemt lēmumus, kas saistīti ar vēlēšanu organizēšanu), Cēsu novada domes Finanšu komitejas
19.01.2017. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis,
J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1.
2.
3.

Izveidot jaunu Cēsu novada vēlēšanu iecirkni adresē Gaujas iela 45, Cēsis, Cēsu nov.
Noteikt, ka vēlēšanu iecirkņa Nr. 362 atrašanās vieta un adrese ir Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov.
Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada Vēlēšanu komisijai.
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Lēmums Nr. 16 Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no
grāmatvedības uzskaites un izmaksu norakstīšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot 15.12.2009. LR Ministru kabineta noteikumus Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti”, Cēsu novada pašvaldības 02.01.2017. kārtību Nr.5 “Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu
grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtību”, Cēsu novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu vērtības
samazināšanas komisija 05.01.2017. veica faktisko apstākļu izvērtēšanu attiecībā uz Cēsu novada pašvaldības īpašumā un
grāmatvedības uzskaitē esošajiem nepabeigtās būvniecības objektiem uz 31.12.2016. un konstatēja, ka grāmatvedības
uzskaitē ir nepabeigtās būvniecības objekti:
1. “Kaķukroga pieguļošās ēkas teritorijas labiekārtošana” ar vērtību 2845.74 EUR. Tehniskā projekta izstrādei termiņš
beidzies 2016. gadā. Komisijas slēdziens izslēgt minēto objektu no grāmatvedības uzskaites un izmaksas norakstīt
izdevumos.
2.“Kaķupītes brīvdabas estrādes izveidošana” ar vērtību 363.00 EUR . Tehniskā projekta derīguma termiņš līdz
15.10.2017.objekts budžetā nav iekļauts. Komisijas slēdziens izslēgt minēto objektu no grāmatvedības uzskaites un
izmaksas norakstīt izdevumos.
3.“Cēsu Valsts ģimnāzijas ēkas rekonstrukcija, izbūvējot izglītības iestādes bibliotēku” ar vērtību 16789.89 EUR .Tehniskā
projekta derīgs līdz 03.08.2017. objekts budžetā nav iekļauts. Komisijas slēdziens izslēgt minēto objektu no
grāmatvedības uzskaites un izmaksas norakstīt izdevumos.
4.“Bērzaines iela 5 teritorijas labiekārtošana” ar vērtību 1223.67 EUR .Tehniskā projekta izstrāde un pakalpojuma
apmaksa ir veikta, būvatļauja derīga līdz 25.02.2017.gadam būvniecība nav uzsākta. Komisijas slēdziens izslēgt minēto
objektu no grāmatvedības uzskaites un izmaksas norakstīt izdevumos.
5.“Kaķukroga ūdens ņemšanas vietas izbūve” ar vērtību 381.50 EUR .Tehniskā projekta izstrāde un pakalpojuma
apmaksa ir veikta, būvatļauja derīga līdz 2016. gadam. Komisijas slēdziens izslēgt minēto objektu no grāmatvedības
uzskaites un izmaksas norakstīt izdevumos.
Pamatojoties uz Likuma par pašvaldībā 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15.12.2009. LR Ministru kabineta noteikumu
Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 27.5. punktu, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 19.01.2017. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis,
I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izslēgt no Cēsu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites šādus nepabeigtās celtniecības objektus:
1.1“Kaķukroga pieguļošās ēkas teritorijas labiekārtošana” 2845.74 EUR (divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci eiro un
74 centi) vērtībā;
1.2. “Kaķupītes brīvdabas estrādes izveidošana” 363.00 EUR (trīs simti sešdesmit trīs eiro un 00 centi);
1.3. “Cēsu Valsts ģimnāzijas ēkas rekonstrukcija, izbūvējot izglītības iestādes bibliotēku” 16789.89 EUR (sešpadsmit
tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi eiro un 89 centi) vērtībā,
1.4. “Bērzaines iela 5 teritorijas labiekārtošana” 1223.67 EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit trīs eiro un 67 centi)
vērtībā;
1.5. “Kaķukroga ūdens ņemšanas vietas izbūve” 381.50 EUR (trīs simti astoņdesmit viens eiro un 50 centi) vērtībā.
2. Lēmumā minēto nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas norakstīt 2016.gada izdevumos.
3.Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei.

Lēmums Nr. 17 Par nolietojuma apmēra un apmaksas kārtības apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no diviem zemes gabaliem un vienas ēkas, Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu
nov., kadastra numurs 4201 005 1502, reģistrētas Cēsu rajona tiesa Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 1000 0013 2773 (lēmuma datums 22.10.2013. – pilns īpašuma sastāvs) Cēsu novada pašvaldībai, turpmāk –
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Pašvaldība.
31.03.2014. starp Pašvaldību un SIA „Vidzemes koncertzāle” noslēgts Pārvaldīšanas līgums Nr. 169/2014/2-20.2 saskaņā ar
kuru Cēsu novada pašvaldības nekustamais īpašums Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1502 tiek
nodots pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 27.03.2014. lēmumu Nr.164 “Par telpu grupas (izglītības iestāde), kadastra
apzīmējums 4201 005 1502 001 020, Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā” (protokols Nr.4, 15.punkts),
SIA “Vidzemes koncertzāle” 2014.gada 17.aprīlī noslēdza nomas līgumu Nr. 4-9/2 ar Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolu.
Ievērojot SIA „Vidzemes koncertzāle” 21.12.2015. dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr.4, punkts 2.) un saskaņā ar
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.01.2017. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis,
A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai lietošanā par maksu – nomā, nodoto mēbelētu un ar
inženiertehnoloģisko infrastruktūru aprīkotu telpu grupu, kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001 020, ar adresi
Raunas iela 12-2, Cēsis, Cēsu nov., 1168,4 m2 platībā, kopējas izmaksas 2016.gadā EUR 55 522.32 un pamatlīdzekļu
nolietojumu EUR 15 563.16;
2. Atļaut SIA “Vidzemes koncertzāle” pamatlīdzekļu nolietojumu kopā EUR 15 563.34 apmērā atmaksāt 2017.gadā –
dzēšot katru mēnesi 1/12 daļu, t.i. EUR 1 296.93;
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.
pielikums

Lēmums Nr. 18 Par telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas
apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no diviem zemes gabaliem un vienas ēkas, Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu
nov., kadastra numurs 4201 005 1502, reģistrētas Cēsu rajona tiesa Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 1000 0013 2773 (lēmuma datums 22.10.2013. – pilns īpašuma sastāvs) Cēsu novada pašvaldībai, turpmāk –
Pašvaldība.
31.03.2014. starp Pašvaldību un SIA „Vidzemes koncertzāle” noslēgts Pārvaldīšanas līgums Nr. 169/2014/2-20.2 saskaņā ar
kuru Cēsu novada pašvaldības nekustamais īpašums Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1502 tiek
nodots pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”.
27.04.2015. starp Pašvaldību un SIA „Vidzemes koncertzāle” noslēgts Deleģēšanas līgums Nr.226/2015/2-20.1, ar kuru
noteikts, ka SIA „Vidzemes koncertzāle” nodrošina Cēsu novada amatiermākslas kolektīviem telpas ēkā Raunas ielā 12,
Cēsīs, Cēsu nov., mēģinājumiem, koncertiem un izrādēm.
Ievērojot 19.12.2016. dalībnieku sapulcē apstiprināto Par SIA “Vidzemes koncertzāle” 2017.gada budžetu
(protokols Nr.4, punkts 1.), likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta trešo daļu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 54. līdz 59.punktiem, 29.04.2016. Deleģēšanas līguma Nr. 361/2016/2-20.1 punktu 2.6.1., un saskaņā
ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.01.2017. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par
(L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs,
M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 18.02.2016. lēmumu Nr.57 “Par telpu uzturēšanas izmaksu
kompensācijas maksu apstiprināšanu” (18.02.2016. sēdes protokols Nr.2, 23.p.)
2. Apstiprināt amatiermākslas kolektīviem lietošanā nodoto telpu Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005
1502 uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksu:
2.1.EUR 4.94 (mēnesī par vienu kvadrātmetru) par telpu Nr.118 (85.4 m2), Nr.116 (38.2 m2), Nr.111 (39.8 m2), Nr.117 (2.6
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m2), Nr.2 (31.1 m2), Nr.106 (49.2 m2), Nr.4 (51.5 m2), Nr.45 (107.8 m2), turpmāk viss kopā – Telpas pastāvīgā lietošanā
(telpu Nr. un telpu platība saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu). Plānoto izmaksu aprēķins pielikumā Nr.1;
2.2.EUR 110.77 (stundā) par telpu Nr.35 (Lielā zāle) izmantošanu. Izmaksu aprēķins pielikumā Nr.2;
2.3.EUR 24.64 (stundā) par telpu Nr.1 telpu grupā Nr.4 (Izstāžu zāle) izmantošanu, Izmaksu aprēķins pielikumā Nr.2.
3. Apstiprināt nomas maksu par telpām Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1502 –
nedzīvojamas biroja telpas Nr. 85 ēkas 5.stāvā ar kopējo platību 120.1 m2 EUR 3.96 (mēnesī par vienu kvadrātmetru), bez
PVN. Plānoto izmaksu aprēķins pielikumā Nr.1. Papildus tam tiek apmaksāti komunālie pakalpojumi (centrālapkure,
elektroenerģija, ūdens un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, interneta pieslēgums).
4. Izcenojums tiek piemērots, sākot ar 2017.gada 1.janvāri.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.
pielikums

Lēmums Nr. 19 Par noteikumu “Grozījumi SIA “Vidzemes koncertzāle” telpu un
aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumos” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta,
likumu ”Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” un saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.01.2017. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu
novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova,
M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Noteikumus “Grozījumi SIA "Vidzemes koncertzāle" telpu un aprīkojuma nomas maksas un
pakalpojumu maksas noteikumos” saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
pielikums

Lēmums Nr. 20 Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ finanšu un nefinanšu mērķiem
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta pirmo daļu, Cēsu
novada domes 09.11.2015. noteikumu Nr. 43 ‘’Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā
kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi’’ 4.2. un 4.3. apakšpunktu, saskaņā ar Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 19.01.2017. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis,
A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.

Noteikt SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ šādus 2017. - 2019.gada finanšu un nefinanšu mērķus:

Finanšu mērķi
Rādītāji

2017.gads

2018.gads

2019.gads

Finanšu mērķis Nr. 1 – Biļešu ieņēmumi

200 000

200 000

200 000

Finanšu mērķis Nr. 2 – Kino ieņēmumi

50 000

50 000

50 000

Finanšu mērķis Nr. 3 – Telpu nomas ieņēmumi

70 000

70 000

70 000

24. no 31

Finanšu mērķis Nr. 4 – Ieņēmumi no pakalpojumu
sniegšanas

40 000

40 000

40 000

Neto apgrozījums, EUR

850 000

850 000

850 000

Peļņa, EUR

2 125

2 125

2 125

Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem
2 500
(EBIT), EUR

2 500

2 500

Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem,
nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem
(EBITDA), EUR

8 000

8 000

8 000

Bilances kopsumma, EUR

180 000

180 000

180 000

Pašu kapitāls, EUR

27 125

29 250

31 375

Pašu kapitāla atdeve (ROE), %
(Tīrā peļņa/ Pašu kapitāls)

7.8 %

7.3 %

6.8 %

Aktīvu atdeve (ROA), %
(Tīrā peļņa/ Aktīvi kopā)

1.18 %

1.18 %

1.18 %

Kopējais likviditātes rādītājs
(Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības)

2.00

2.00

2.00

Saistības pret pašu kapitālu
(Kopējās saistības / Pašu kapitāls)

5.25

4.80

4.40

Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde,
EUR

5 000

5 000

25 000

Ieguldījumi pamatlīdzekļos un nemateriālos
ieguldījumos

10 000

10 000

10 000

Sadalītās dividendes, EUR

-

Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja
veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR

6 300

Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR

22 500

Valsts vai pašvaldības budžeta tieši vai netieši
saņemtais un izlietotais ﬁnansējums (dotācijas,
maksa par pakalpojumiem un citi ﬁnanšu līdzekļi)
sadalījumā pa ﬁnansējuma piešķīruma mērķiem,
EUR

250 000 (Valsts kultūrkapitāla fonda ﬁnansējums
profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana reģionos)
195 000 (Cēsu novada pašvaldības maksa par telpu
nodrošināšanu Cēsu novada amatiermākslas kolektīvu un
citu kultūras interešu grupu mēģinājumiem un
pasākumiem);
5 000 (Cēsu novada pašvaldības maksa par telpu nomu un
tehnisko nodrošinājumu pasākumiem);
8 000 (pašvaldības aģentūras “Cēsu kultūras un tūrisma
centrs” maksa par biroja telpu nomu un komunāliem
maksājumiem)
5 000 (pašvaldības aģentūras “Cēsu kultūras un tūrisma
centrs” maksa par telpu nomu un tehnisko nodrošinājumu
pasākumiem)
90 000 (Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas maksa
par telpu nomu, t.sk. pamatlīdzekļu nolietojums un
komunāliem maksājumiem)
5 000 (Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas” maksa
par telpu nomu un tehnisko nodrošinājumu pasākumiem)

Citi ﬁnanšu rādītāji

-

Finanšu rādītāji

Neﬁnanšu mērķi
Rādītāji

2017.gads

2018.gads

2019.gads

Neﬁnanšu mērķis Nr. 1 – Koncertzāles organizēto
pasākumu apmeklētāju skaits

50 000

50 000

50 000
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Neﬁnanšu mērķis Nr. 2 – Koncertzāles organizēto
pasākumu skaits:
·
simfoniskās un kora mūzikas koncerti;
·
teātra, laikmetīgās dejas un multimediālie
uzvedumi;
·
kamermūzikas koncerti;
·
festivāli;
·
izstādes;
·
kino seansi

8
16

8
16

8
16

16
2
5
650

16
2
5
650

16
2
5
650

5

5

Neﬁnanšu mērķis Nr. 3 – Dažādu žanru sadarbības
5
projektu skaits

2.
3.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ kapitāla daļu turētāja pārstāvim.
Šis lēmums ir SIA “Vidzemes koncertzāle” vidēja termiņa stratēģijas 2015.-2019.gadam neatņemama sastāvdaļa.

Lēmums Nr. 21 Par dzīvojamās telpas Nr.X un Nr.X Dzirnavu ielā XX, Cēsīs, Cēsu
novadā, īres termiņa pagarinājumu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā, ka Īrnieks īres līguma darbības laikā ir godprātīgi pildījis ar līgumu uzņemtās saistības un tam nav
nenokārtotu parādsaistību pret Izīrētāju, ievērojot iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumu Nr.462
„Par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu” (prot. Nr. 13, 19.p.) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 19.01.2017. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce,
A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Grozīt 09.04.2008. Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 50, izsakot tā 3.1. punktu šādā redakcijā: „3.1.Līgums tiek
noslēgts un dzīvojamās telpas Īrniekam lietošanā – īrē tiek nodotas līdz 2020.gada 28.februārim”.
2. Grozīt 29.03.2010. Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 2-7-50/2010, izsakot tā 3.1. punktu šādā redakcijā:
„3.1.Līgums tiek noslēgts un dzīvojamās telpas Īrniekam lietošanā – īrē tiek nodotas līdz 2020.gada 28.februārim”.
3. Noteikt, ka Īrniekam ne vēlāk kā līdz 20.03.2017. jānoslēdz līgumi par pakalpojumu saņemšanu sadzīves
atkritumu izvešanai, šķidro atkritumu izvešanai, elektroenerģijas piegādei dzīvojamās telpās un koplietošanas telpās.
Maksa par pakalpojumiem veicama saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja piestādītiem rēķiniem, tajos norādītajos termiņos.
4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot grozījumus 09.04.2008. Dzīvojamās
telpas īres līgumā Nr.50 un 29.03.2010. Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr. 2-7-50/2010.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 22 Par dzīvojamās telpas Nr.X Dzirnavu ielā XX, Cēsīs, Cēsu
novadā, īres termiņa pagarinājumu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā, ka Īrnieks īres līguma darbības laikā ir godprātīgi pildījis ar līgumu uzņemtās saistības un tam nav
nenokārtotu parādsaistību pret Izīrētāju, ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumu Nr.462
„Par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu” (prot.Nr. 13, 19.p.) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 19.01.2017. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce,
A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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1. Grozīt 29.03.2010. Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 2-7-51/2010, izsakot tā 3.1. punktu šādā redakcijā:
„3.1.Līgums tiek noslēgts un dzīvojamās telpas Īrniekam lietošanā – īrē tiek nodotas līdz 2020.gada 28.februārim”.
2. Noteikt, ka Īrniekam ne vēlāk kā līdz 20.03.2017. jānoslēdz līgumi par pakalpojumu saņemšanu sadzīves
atkritumu izvešanai, šķidro atkritumu izvešanai, elektroenerģijas piegādei dzīvojamās telpās un koplietošanas telpās.
Maksa par pakalpojumiem veicama saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja piestādītiem rēķiniem, tajos norādītajos termiņos.
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot grozījumus 29.03.2010 Dzīvojamās
telpas īres līgumā Nr. 2-7-51/2010.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 23 Par dzīvojamās telpas Nr.X Dzirnavu ielā XX, Cēsīs, Cēsu novadā,
īres termiņā pagarinājumu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā, ka Īrnieks īres līguma darbības laikā ir godprātīgi pildījis ar līgumu uzņemtās saistības un tam nav
nenokārtotu parādsaistību pret Izīrētāju, ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumu Nr.462
„Par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu” (prot.Nr. 13, 19.p.) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 19.01.2017. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce,
A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Grozīt 09.04.2008. Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.49, izsakot tā 3.1. punktu šādā redakcijā: „3.1.Līgums tiek
noslēgts un dzīvojamās telpas Īrniekam lietošanā – īrē tiek nodotas līdz 2020.gada 28.februārim”.
2. Noteikt, ka Īrniekam ne vēlāk kā līdz 20.03.2017. jānoslēdz līgumi par pakalpojumu saņemšanu sadzīves
atkritumu izvešanai, šķidro atkritumu izvešanai, elektroenerģijas piegādei dzīvojamās telpās un koplietošanas telpās.
Maksa par pakalpojumiem veicama saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja piestādītiem rēķiniem, tajos norādītajos termiņos.
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot grozījumus 09.04.2008. Dzīvojamās
telpas īres līgumā Nr.49.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 24 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.
XX Leona Paegles ielā XX, Cēsīs, Cēsu novadā pārdošanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo daļu, 37. panta pirmās daļas 4.
punktu un 44. panta ceturto daļu, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 07.12.2016. priekšlikumu (prot.
Nr.22), un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.01.2017. atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm –
par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs,
U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Pārdot nekustamo īpašumu Leona Paegles iela X-XX, Cēsis, Cēsu nov.
2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
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Lēmums Nr. 25 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.
X Gaujas ielā XX, Cēsīs, Cēsu novadā pārdošanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo daļu, 37. panta pirmās daļas 4.
punktu un 44. panta ceturto daļu, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 07.12.2016. priekšlikumu (prot.
Nr.22), un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.01.2017. atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm –
par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs,
U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Pārdot nekustamo īpašumu Gaujas iela X-XX, Cēsis, Cēsu nov.
2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 26 Par nolikuma “Grozījumi 26.06.2014. nolikumā Nr.29 “Par Cēsu
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata
vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 25.10.2016 MK noteikumiem Nr.683
“Grozījums Ministra kabineta 2015.gada 24. novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas
apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu””, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 19.01.2017. atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis,
I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Apstiprināt nolikumu “Grozījumi 26.06.2014. nolikumā Nr.29 “ Cēsu novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtību”
saskaņā ar pielikumu.
2.
Lēmuma izpildi nodrošināt vispārējās izglītības iestāžu direktoriem.
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes 26.01.2017.
lēmumam Nr.26
NOLIKUMS
Cēsīs
26.01.2017.
Nr.9
Grozījumi 26.06.2014. nolikumā Nr.29 “Par Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku
amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība”
1.
Izdarīt 26.06.2014. nolikumā Nr.29 “ Par Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtību” šādus grozījumus:
1.1.Izteikt 2.1.punktā tabulu šādā redakcijā:
Tabula Nr.1
28. no 31

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Amata vienības nosaukums
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā
Lietvede
Kopēšanas mašīnu operators
Laborants
Datorsistēmu tehniķis
Kurinātājs
Dežurants
Remontstrādnieks
Sētnieks
Garderobists
Sargs
Medicīnas māsa
Skolotāja palīgs
Sociālais aprūpētājs
Pavārs
Virtuves strādnieks

Mēnešalga vienai likmei, EUR
689
533
380
380
556
380
380
380
380
380
380
445
418
481
423
418

1.2.Aizstāt 3.15.5. punktā skaitli “0,75” ar skaitli “ 1”
2. Nolikums stājas spēkā ar 01.01.2017.

Lēmums Nr. 27 Par Cēsu novada domes 03.11.2016. lēmuma Nr. 282 „Par
meliorācijas projekta tālāku virzību” apturēšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.01.2017. sēdē, izskatot pašvaldības 2017. gada budžeta projektu, izvērtējot
lietderību un riskus, privātās partnerības trūkumu, pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu Vaives
pagastā atjaunošanai, investējot Cēsu novada pašvaldības un ELFLA finansējumu tika analizēta Lauku atbalsta dienesta
operatīvā informācija par atklātu projektu konkursa rezultātiem LAP 2014-2020 pasākuma “Ieguldījumi materiālos
aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” 3.kārtas
(21.11.2016.-21.12.2016.) iesniegumiem. Šajā kārtā tika iesniegti 211 projekti, pieprasītais publiskais finansējums
19 897 056 EUR, kārtā atvēlētais publiskais finansējums 6 015 013 EUR, pieejamā publiskā finansējuma atlikums
-13 882 043 EUR, pieteikts % no publiskā finansējuma 331.
LR Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr.600 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi materiālos aktīvos”” 2016.gada 27.
septembrī veikti grozījumi, kuri noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr.646 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi materiālos aktīvos””. Ministru kabineta
noteikumu Nr. 646 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā
pasākumam “Ieguldījumi materiālos aktīvos” 5. pielikumā ir izmainīti projektu atlases kritēriji apakšpasākumā “Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”, kas provizoriski nesniedz pārliecību,
nākamajā kārtā iesniedzot projekta iesniegumu, par finansējuma saņemšanu no ELFLA.
Ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.01.2017. (prot. Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm –
par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs,
U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apturēt Cēsu novada domes 03.11.2016. lēmumu Nr. 282 „Par meliorācijas projekta tālāku virzību”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 28 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 252 „Par
Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktores ierosinājumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
4.panta otro daļu 6.pantu, 7.pantu, 8.1 pantu, ņemot vērā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, likumā “Par
policiju”, Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamentā, Latvijas Republikas likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu
novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto
komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, darbinieku amatu aprakstus, Cēsu novada pašvaldības
amatpersonu rīkojumus, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, Cēsu novada dome ar
13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs,
U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 252 „Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu
apakškomisiju” grozījumu:
1.1. izslēgt no komisijas sastāva:
1.1.1. L.Pētersoni, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Ģimenes atbalsta nodaļas sociālā
darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem;
1.2. iekļaut komisijas sastāvā:
1.2.1. I.Vīksnu, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” dienas centrs “Saules taka” vadītāja.
2. Atļaut I.Vīksnai (Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas locekle) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” dienas centrs “Saules taka” vadītāja).

Lēmums Nr. 29 Par projekta pieteikuma „Cēsu Profesionālās vidusskolas
modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
Ziņo: L.Madelāne, Attīstības nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.249 “Darbības programmas ”Izaugsme un
nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas
noteikumi” un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk, CFLA), kā sadarbības iestādes uzaicinājumu (26.08.2016.
Nr. 39-2-60/4846) sagatavot un iesniegt Eiropas Reģionālā un attīstības fonda projekta iesniegumu un Cēsu novada
integrētās attīstības programmas 2013.-2019.gadam Rīcības un investīcijas plāna rīcības virziena 2.1. “Nodrošināt
kvalitatīvu izglītību” uzdevumu 2.1.3. “Atbalstīt profesionālo izglītības iestāžu sakārtošanu un attīstību”, ievērojot likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis,
I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Sagatavot un iesniegt, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.249 “Darbības programmas
”Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu
skaitu” īstenošanas noteikumi” projekta iesniegumu „Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija”. Paredzot, ka
projekta kopējās izmaksas nepārsniedz 2 025 195 EUR (divi miljoni divdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit
pieci eiro), ERAF līdzfinansējums 1 321 916.95 EUR, (viens miljons trīs simti divdesmit viens tūkstotis deviņi simti
sešpadsmit eiro, 95 centi), pašvaldības līdzfinansējums ir 15% no attiecināmajām izmaksām.
2. Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu nodaļā projekta ieviešanas (ieņēmumu) un
izdevumu tāmi.
3. Projektu realizēt no 2017.gada līdz 2019. gadam.
4. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 30 Par Cēsu novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošo
noteikumu Nr.1 „Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”
apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.01.2017.
atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis,
J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošos noteikumus Nr.1 “Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada
budžetu” saskaņā ar pielikumu.
Budžeta pielikumi
Saistību apmērs
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