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Lēmums Nr. 277 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu
stacija”- 2, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un cenas
apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Nekustamais īpašums „Rāmuļu stacija”-2, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0227, sastāvošs no
vienistabas dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 28.4 m2 un 3290/23070 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas,
palīgēkām un zemes, turpmāk – Nekustamais īpašums, reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Vaives pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā  Nr. 526-2 uz Cēsu novada pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums:
11.02.2016.
Cēsu novada pašvaldībā 05.09.2019. reģistrēts (vārds,uzvārds), iesniegums, ar kuru izteikts ierosinājums, nodot
atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Rāmuļu stacija”- 2, Vaives pag., Cēsu nov. 
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu, Cēsu novada pašvaldība, turpmāk –
Pašvaldība, saņēmusi SIA „Invest – Cēsis”, Reģ. Nr. LV 44103018948, vērtējumu, saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma
visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2019.gada 12. septembrī  ir 800.00 EUR (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi).
Pašvaldības īpašumi atsavināmi saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, turpmāk arī –
Atsavināšanas likums. Šā likuma 4. panta ceturtās daļas. 5. punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā
likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā, savukārt, kura trešā daļa nosaka: atsavinot pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļa
īpašumu, par kura lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums,
to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. (vārds,uzvārds) ir dzīvokļa „Rāmuļu stacija”- 2,
Vaives pag., Cēsu nov., īrnieks ar kuru atbilstoši likumam „Par dzīvojamo telpu īri” noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums.
Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 19.09.2019. Izziņu Nr.6-3-3/59 (vārds,uzvārds) kā īrnieks ir deklarējis dzīves vietu
dzīvoklī „Rāmuļu stacija”, Vaives pag., Cēsu nov.
Saņemta „Rāmuļu stacija”- 2, Vaives pag., Cēsu nov., apsaimniekotāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ECO LABEL”,
09.09.2019 izziņa Nr.198/2019/N ar informāciju, ka dzīvokļa īpašumam „Rāmuļu stacija”- 2, Vaives pag., Cēsu nov., īres un
komunālo maksājumu parāds uz 2019.gada 09. septembri nepastāv.
Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja
nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu. Pārdošana par brīvu cenu saskaņā ar Atsavināšanas likuma, 1.panta 7.punktu ir mantas pārdošana par
atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu, savukārt, nosacītā cena saskaņā ar tā paša likuma 1.panta
6.punktu ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja
tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Tāpat no likuma
„Par pašvaldībām” 77.panta otrās un ceturtās daļas izriet, ka atsavināšanai nododams tikai tas pašvaldības īpašums, kas
nav nepieciešams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai un pašvaldības funkciju
izpildei.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, 21.
panta pirmās daļas 17. punktu un 77. panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 6. un 7.
punktu, 3. panta pirmās daļas 2. punktu, 4. panta pirmo daļu un ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 37.
panta pirmās daļas 4. punktu un piekto daļu, kā arī Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas
24.01.2019. priekšlikumu (prot. Nr.8), Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 20.09.2019. priekšlikumu
(prot. Nr. 20), ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no Pašvaldības iestādēm par Nekustamā īpašuma nepieciešamību
to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Malkavs, B.Mežale,
D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Rāmuļu stacija”- 2, Vaives pag., Cēsu nov.,
kadastra numurs 4290 900 0227, sastāvošs no vienistabas dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 28.4 m2 un 3290/23070
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām un zemes, turpmāk – Nekustamais īpašums, pārdodot par brīvu
cenu.
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2.      Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 800.00 EUR (astoņi simti euro un 00 centi).
3.      Piedāvāt nekustamā īpašuma, „Rāmuļu stacija”-2 Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0227,
īrniekam izmantot pirmpirkuma tiesības uz Nekustamo īpašumu, nosūtot atsavināšanas paziņojumu.
4.      Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
            5.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 278 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu
stacija”-5, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un cenas
apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Nekustamais īpašums „Rāmuļu stacija”-5, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0220, sastāvošs no
vienistabas dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 34.2 m2 un 33540/23070 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas,
palīgēkām un zemes, turpmāk – Nekustamais īpašums,   reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Vaives
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā  Nr. 526-5 uz Cēsu novada pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods
90000031048, lēmuma datums: 11.02.2016.
Cēsu novada pašvaldībā 05.09.2019. reģistrēts (vārds,uzvārds) iesniegums kurā izteikts ierosinājums nodot atsavināšanai
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Rāmuļu stacija”-5, Vaives pag., Cēsu nov. 
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu, Cēsu novada pašvaldība, turpmāk –
Pašvaldība, saņēmusi SIA „Invest – Cēsis”, Reģ. Nr. LV 44103018948, vērtējumu, saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma
visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2019.gada 12. septembrī  ir 850.00 EUR (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi).
Pašvaldības īpašumi atsavināmi saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, turpmāk arī –
Atsavināšanas likums. Šā likuma 4. panta ceturtās daļas. 5. punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā
likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā, savukārt, kura trešā daļa nosaka: atsavinot pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļa
īpašumu, par kura lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums,
to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. (vārds,uzvārds) ir dzīvokļa īrnieks ar kuru
atbilstoši likumam „Par dzīvojamo telpu īri” noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums. Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības
19.09.2019. Izziņu Nr.6-3-3/60  (vārds,uzvārds) ir deklarējis dzīves vietu dzīvoklī „Rāmuļu stacija”, Vaives pag., Cēsu nov.
Saņemta „Rāmuļu stacija”-5, Vaives pag., Cēsu nov., apsaimniekotāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ECO LABEL”,
09.09.2019 izziņa Nr.197/2019/N ar informāciju, ka dzīvokļa īpašumam „Rāmuļu stacija”-5, Vaives pag., Cēsu nov., īres un
komunālo maksājumu parāds uz 2019.gada 09. septembri nepastāv.
Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja
nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu. Pārdošana par brīvu cenu saskaņā ar Atsavināšanas likuma, 1.panta 7.punktu ir mantas pārdošana par
atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu, savukārt, nosacītā cena saskaņā ar tā paša likuma 1.panta
6.punktu ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja
tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Tāpat no likuma
„Par pašvaldībām” 77.panta otrās un ceturtās daļas izriet, ka atsavināšanai nododams tikai tas pašvaldības īpašums, kas
nav nepieciešams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai un pašvaldības funkciju
izpildei.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, 21.
panta pirmās daļas 17. punktu un 77. panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 6. un 7.
punktu, 3. panta pirmās daļas 2. punktu, 4. panta pirmo daļu un ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 37.
panta pirmās daļas 4. punktu un piekto daļu, kā arī Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas
24.01.2019. priekšlikumu (prot. Nr.8), Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 20.09.2019. priekšlikumu
(prot. Nr. 20), ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no Pašvaldības iestādēm par Nekustamā īpašuma nepieciešamību
to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Malkavs, B.Mežale,
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D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Rāmuļu stacija”-5, Vaives pag., Cēsu nov.,
kadastra numurs 4290 900 0220, sastāvošs no vienistabas dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 34.2 m2 un 3540/23070
domājamām daļām no  daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām un zemes, turpmāk – Nekustamais īpašums, pārdodot par brīvu
cenu.
2.      Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 850.00 EUR (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi).
3.      Piedāvāt nekustamā īpašuma, „Rāmuļu stacija”-5, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0220,
īrniekam izmantot pirmpirkuma tiesības uz Nekustamo īpašumu, nosūtot atsavināšanas paziņojumu.
4.      Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 279 Par nekustamā īpašuma Raunas iela 6-4, Cēsis, Cēsu novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
      Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 25.07.2019. lēmumu Nr.219 „Par Cēsu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma Raunas iela 6-4, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”
(protokols Nr.10,4.p.), atsavināšanai pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, ar augšupejošu soli, nodeva nekustamo
īpašumu: Raunas iela 6-4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5158, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa Nr.4 ar
kopējo platību 17.8 m2 un 178/4174 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnēm un zemes (zemes
kopplatība 1191 m2),  turpmāk – Izsoles objekts.
  Uz izsoli noteikumos noteiktajā termiņā reģistrējās un tajā piedalījās trīs pretendenti:
(vārds,uzvārds) dalībnieks reģistrēts ar kārtas Nr.1,
(vārds,uzvārds) dalībnieks reģistrēts ar kārtas Nr.2,
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Berneki”, reģ. Nr.44103069022,kuru pārstāvēja pilnvarotā persona (vārds,uzvārds),
dalībnieks reģistrēts ar kārtas Nr.3 .
    Nekustamo īpašumu nosolīja par pēdējo augstāko cenu  4 600.00 EUR ( četri tūkstoši seši simti euro un 00 centi)
dalībnieks Nr.1. Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 12.09.2019. (protokols Nr.19) apstiprināja izsoles
rezultātus.
  Dalībnieks Nr.1 savu piedāvāto augstāko cenu par Nekustamo īpašumu ko veido starpība starp nosolīto cenu un
nodrošinājuma naudu(10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 250.00 EUR (divi simti piecdesmit euro un 00
centi)), ir samaksājis ieskaitot, EUR 4 350.00 ( Četri  tūkstoši trīs  simti piecdesmit  euro un 00 centi) Cēsu novada
pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101, banka:
AS SEB banka, bankas kods: UNLALV2X, konts: LV67 UNLA 0004 0001 42344.      
     Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 17. punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu un 36. panta pirmo daļu,
Cēsu novada domes 25.07.2019. lēmuma Nr.219 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Raunas iela 6-4, Cēsis,
Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.10,4.p.), apstiprināto izsoles
noteikumu 7.1.punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 12.09.2019. priekšlikumu (protokols
Nr.19), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars,
A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
 
1.      Apstiprināt nekustamā īpašuma Raunas iela 6-4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5158, kas sastāv
no vienistabas dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 17.8 m2 un 178/4174 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas,
palīgceltnēm  un zemes (zemes kopplatība 1191 m2), turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, 12.09.2019. izsoles
rezultātus, saskaņā ar kuriem Nekustamo īpašumu nosolīja dalībnieks Nr.1.
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2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošus Nekustamā
īpašuma pirkuma līgumu.
3.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 280 Par apbūves tiesību piešķiršanu SIA “ZAAO” pazemes
atkritumu konteineru laukuma  izbūvei Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov.

Ziņo: M.Malcenieks – Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā 2019.gada 28.augustā saņemts SIA “ZAAO”, reģ. Nr.44103015509, juridiskā adrese Rīgas iela 32,
Valmiera, LV-4201, (turpmāk arī – SIA “ZAAO”) 2019.gada 28.augusta iesniegums Nr.1.25/213 (reģistrācijas
Nr.6-2-6/14/4068) (turpmāk – Iesniegums).
Lai pildītu ar Cēsu novada pašvaldību 2017.gada 8.decembrī noslēgtā sadarbības līguma Nr.952/2017/2-20.1 nosacījumus
un izstrādātu projektu par pazemes atkritumu konteineru laukumu Saules ielas daudzdzīvokļu māju kvartālā, Cēsīs,  SIA
“ZAAO” Iesniegumā lūdz nodot beztermiņa lietošanā zemes gabala daļu Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra
numurs 4201 004 0715) 17,20 m2 platībā. Iesniegumam pievienota sadzīves atkritumu savākšanas konteineru laukuma
jaunbūves eksplikācija. Projektētais konteineru laukums plānots 17,20 m2, kopā ar labiekārtojumu – 22,21 m2.
2017.gada 8.decembrī starp Cēsu novada pašvaldību un SIA “ZAAO” noslēgts Līgums par atkritumu apsaimniekošanu
Cēsu novada administratīvajā teritorijā Nr.952/2017/2-20.1, saskaņā ar kuru pašvaldība piešķīrusi SIA “ZAAO” tiesības
sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Cēsu novada teritorijā, kā arī attīstīt atkritumu apsaimniekošanas
sistēmu Cēsu novadā. Minētā līguma neatņemama sastāvdaļa ir investīciju plāns “Investīciju programma atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas attīstībai Cēsu novadā”. Atbilstoši investīciju plānā “Investīciju programma atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas attīstībai Cēsu novadā” noteiktajam, SIA “ZAAO” apņemas veikt pazemes atkritumu laukumu
izbūvi daudzdzīvokļu māju pagalmos, tajā skaitā Saules ielas kvartālā.
Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 505 uz Cēsu novada
pašvaldības vārda nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemes gabalu Saules iela 23, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 004
0715), kura kopējā platība ir 6389 m². Uz zemes gabala atrodas namīpašums, kas sastāv no vienas pamatceltnes –
dzīvojamās ēkas.
Ņemot vērā, ka plānotais sadzīves atkritumu savākšanas konteineru laukums ir inženierbūve - atbilstoši Civillikuma
1129.1 panta noteikumiem, zemes gabals Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra apzīmējums 42010040715) 17,20
m2 platībā SIA “ZAAO” nav nododams beztermiņa lietošanā, bet SIA “ZAAO” piešķiramas apbūves tiesības.
 Saskaņā ar Civillikuma 1129.2 pantā noteikto, piešķirot apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz kuru attiecas
apbūves tiesība, apbūves tiesības termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību
un tās maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par apbūves tiesību jānoteic naudā. Ja nav
norunāts citādi, tad maksai par apbūves tiesību attiecīgi piemērojami noteikumi par nomas līgumu.
Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.5 panta otrajai un trešajai
daļai lēmumu par publiskas personas neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanu pieņem tā publiskas
personas institūcija, kuras valdījumā atrodas attiecīgais neapbūvētais zemesgabals. Publiskas personas neapbūvēta
zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanas kārtību, maksas par apbūves tiesības piešķiršanu noteikšanas metodiku,
apbūves tiesības piešķiršanas izņēmumus, kā arī atsevišķus apbūves tiesības piešķiršanas līgumā ietveramos tipveida
nosacījumus noteic Ministru kabinets.
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi" 2.8.apakšpunktā noteikts, ka norādītie noteikumi neattiecas uz neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu vai
neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesību piešķiršanu citas publiskas personas iestādei vai privātpersonai publiskas
funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, izņemot nomas maksas vai apbūves tiesību maksas
aprēķināšanas kārtību.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir
sadzīves atkritumu apsaimniekošana. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktam, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt
pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. Savukārt atbilstoši
norādītā likuma panta otrās daļas 3.punktam, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir
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pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un ievērojot to, ka apbūves tiesība būtu piešķirama SIA “ZAAO” – subjektam, kas,
pamatojoties uz 2017.gada 8.decembra līgumu Nr.952/2017/2-20.1, veic publisku funkciju – sniedz atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu –, Cēsu novada pašvaldība atzīst, ka pastāv pamats piešķirt SIA “ZAAO”  apbūves
tiesību attiecībā uz Iesniegumā norādīto zemes gabala daļu.
Izskatot SIA “ZAAO” iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 77.panta trešo daļu, Civillikuma 1129.¹, 1129.² un 1129.³ pantu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, 6.5 panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi"
2.8.apakšpunktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2019.gada 10.septembra
atzinumu (prot.nr.34), 2017.gada 8.decembra sadarbības līgumu Nr.952/2017/2-20.1, Cēsu novada dome, atklāti balsojot,
ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis,
R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.    Piešķirt apbūves tiesību SIA „ZAAO”, reģ. Nr.44103015509, juridiskā adrese Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201,
zemes gabala Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov., (kadastra apzīmējums 42010040715; kopējā zemes vienības platība – 6389
m2) daļā, nosakot, ka apbūves tiesība ir piešķirta uz zemes gabalu 17,20 m2 (turpmāk – zemes gabals) platībā, vairāk vai
mazāk, cik izrādīsies uzmērot zemes gabalu dabā;
2.      Noteikt šādus līguma, kas noslēdzams ar SIA „ZAAO”, reģ. Nr.44103015509, par apbūves tiesības piešķiršanu uz
zemes gabalu būtiskos noteikumus:
2.1.   Apbūves tiesība tiek nodota pazemes atkritumu konteineru laukuma izbūvei;
2.2.   No apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves tiesības ierakstīšanas
zemesgrāmatā;
2.3.   Pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā SIA “ZAAO” ir tiesīga veikt būvniecību, saskaņā ar izstrādātu
un noteiktā kārtībā saskaņotu būvprojektu, kā arī, ievērojot 2017.gada 8.decembrī noslēgtajā sadarbības līgumā
Nr.952/2017/2-20.1 noteikto;
2.4.   SIA “ZAAO” piešķirtais apbūves tiesības termiņš ir 10 gadi, skaitot no apbūves tiesības ierakstīšanas
zemesgrāmatā;
2.5.   Cēsu novada pašvaldība var vienpusēji prasīt apbūves tiesības izbeigšanos pirms pašvaldības lēmumā par
apbūves tiesības piešķiršanu un līgumā noteiktā apbūves tiesības termiņa beigām, iepriekš rakstveidā brīdinot SIA
“ZAAO”, ja noteiktajā apbūves tiesības termiņā mainās konkrētā pakalpojuma sniedzējs, proti, ja pēc 2017.gada
8.decembrī noslēgtā sadarbības līguma Nr.952/2017/2‑20.1 termiņa beigām Cēsu novada pašvaldība vairs nepiešķir
SIA „ZAAO” tiesības sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Cēsu novada teritorijā;
2.6.   Uz apbūves tiesības pamata uzceltais pazemes atkritumu konteineru laukums pēc apbūves tiesības izbeigšanās
kļūst par zemes gabala būtisku daļu;
3.      Apstiprināt maksu par apbūves tiesību – 28 euro gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa), nosakot, ka papildus
noteiktajai maksai par apbūves tiesību SIA “ZAAO” maksā nekustamā īpašuma nodokli un citus nodokļus un nodevas, kas
paredzēti vai tiks noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas attiecas uz zemes gabalu, saskaņā ar Cēsu novada
pašvaldības izsniegto rēķinu.
4.      Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu.
5.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei organizēt un veikt lēmuma izpildi.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja p.i.
 
 

Lēmums Nr. 281 Par Cēsu novada Bāriņtiesas locekli

Ziņo: D. Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu,
M.Dzalbes 30.08.2019. iesniegumu, Cēsu novada pašvaldības Personāla jautājumu komisijas 10.09.2019. atzinumu, Cēsu
novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2019. gada 12. septembra atzinumu (protokols Nr. 9), ņemot vērā
M.Dzalbes izteikto piekrišanu turpināt darbu Cēsu novada bāriņtiesas sastāvā un M.Dzalbes pieredzi bāriņtiesu
jautājumos (no 1996.g. Vaives pagasta bāriņtiesas sastāvā, no 01.10.2009. Cēsu novada bāriņtiesas sastāvā), un to, ka
laika periodā no 01.10.2014. līdz šim brīdim nav konstatēti tādi M.Dzalbes darba izpildes vai izpildes rezultātu pārkāpumi,
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kas viņai liegtu tiesības ieņemt amatu vai turpināt pienākumu izpildi, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm –
par (E.Geruļskis, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis,
J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Ievēlēt no 01.10.2019. uz 5 (pieciem) gadiem par Cēsu novada bāriņtiesas locekli Mariju Dzalbi.
 
2.      Pamatojoties uz Bāriņtiesu likumā paredzētās prasības attiecībā uz bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas apguvi M.Dzalbei līdz likumā noteikto pienākumu
pildīšanas uzsākšanai pabeigt Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa
mācību programmas saturu.
 
3.      Bāriņtiesas priekšsēdētājai I.Krēsliņai organizēt bāriņtiesas darbu, nodrošinot tā nepārtrauktību un kvalitāti,
noteiktajā kārtībā un termiņos.
 
4.      Kontroli pār lēmuma izpildi noteikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 

Lēmums Nr. 282 Par komandējumiem

Ziņo: I.Purmale, Administrācijas biroja Personāla vadītāja
 
Pamatojoties uz:
1.    sadarbību ar Monrūžas (Parīze) pilsētu starptautiskās mākslas biennāles “Eiropas jaunrade” ietvaros un saņemto
uzaicinājumu, gatavojoties Beffroi mākslas galerijas izstādes atklāšanai Monrūžā, šī gada 11.oktobrī,
2.    Ziemeļvalstu un Baltijas mobilitātes programmas projekta “Sustainable use of local cultural resources and cultural
planning: study visits of Cēsis Municipality in Nordic cities” (turpmāk – Projekts) izveidoto projekta darba grupu un
amatu kompetencēm, ievērojot projekta partneru uzaicinājumu un izsūtīto darba kārtību dalībai no šī gada 14.novembra
līdz 16.novembrim,
un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību amatpersonu institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 6.1 un 6.2 daļu
uz Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada domes 08.10.2015. noteikumiem Nr.36 “Par
komandējumiem un darba braucieniem”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Malkavs,
B.Mežale, D.Trapenciere, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš), pret – nav,
atturas – nav, (J.Žagars un J.Rozenbergs nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
 
 
1.      Nosūtīt:
1.1.Cēsu novada domes priekšsēdētāju J.Rozenbergu no 11.10.2019. līdz 13.10.2019. (ieskaitot) komandējumā uz Monrūžu
(Parīzē);
1.2.Cēsu novada domes priekšsēdētāju J.Rozenbergu un Cēsu novada domes deputātu J.Žagaru no 14.11.2019. līdz
16.11.2019. (ieskaitot) komandējumā uz Orhūsu, (Dānijā).
 
2.      Cēsu novada domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā 11.10.2019. un no 14.11.2019. līdz 15.11.2019. pašvaldības
domes priekšsēdētāja pienākumus veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece I.Suija-Markova.
 
 

Lēmums Nr. 283 Par Cēsu novada domes 2019. gada 26. septembra saistošo
noteikumu Nr. 14 „Grozījums Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra
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saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem
sabiedriskajā transportā’’’’ apstiprināšanu

L.Kokina – Izglītības pārvaldes vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu (gādā par iedzīvotāju
izglītību) un 19.punktu (organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm –
par (E.Geruļskis, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis,
J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2019. gada 26. septembra saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījums Cēsu novada domes
2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā
transportā””, saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2019. gada
26.septembrī                                                                   
         Nr.14
 
Grozījums Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par braukšanas maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā’’
 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par braukšanas maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” (prot. Nr. 14, 10.p.) grozījumu un aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdus “Līvu
sākumskola” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Līvu pirmsskolas izglītības iestāde” (attiecīgā locījumā).
 
Pielikums
Cēsu novada domes 2019. gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr. 14 “Grozījums Cēsu novada domes 2016. gada 22.
septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā’’
PASKAIDROJUMA RAKSTS
 

Saistošo noteikumu
projekta  nepieciešamības
raksturojums

Saskaņā ar Cēsu novada domes 2018. gada 25. oktobra lēmumu
Nr. 361 ‘’Par Līvu sākumskola reorganizāciju’’ Līvu sākumskola ir
reorganizēta par Līvu pirmsskolas izglītības iestādi ar
2019. gada 1.septembri. Līdz ar to nepieciešams izdarīt
grozījumu Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par braukšanas maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”, visā saistošo
noteikumu tekstā vārdus Līvu sākumskola aizstāt ar vārdiem
Līvu pirmsskolas izglītības iestāde. 

Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Saistoši noteikumu 4.1, 4.4., 4.7., 4.8., 4.9. apakšpunktā un
5.punktā vārdi ‘’Līvu sākumskola’’ (attiecīgajā locījumā) aizstāti
ar vārdiem ‘’Līvu pirmsskolas izglītības iestāde’’ (attiecīgajā
locījumā). 
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ar  saistošo noteikumu
projektu

Neattiecas

 
 
 

Lēmums Nr. 284 Par izglītības iestāžu sporta sacensību organizēšanas kārtību

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
 
Skolu sporta sacensību organizēšanas mērķis ir sekmēt sporta attīstību Cēsu novada skolās, iesaistīt
skolēnus sporta nodarbībās, paaugstināt skolēna vispārējās fiziskās sagatavotības līmeni, radīt iespējas
aizstāvēt savas skolas godu dažādos sporta veidos, veicināt talantīgo sportistu iesaistīšanos regulārās treniņu
nodarbībās.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,   Sporta likuma 4.pantu,
7.pantu un 15.panta 5.punktu un ņemot vērā Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.09.2019. (prot.Nr. 13) atzinumu,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars,
A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.               Apstiprināt izglītības iestāžu sporta sacensību organizēšanas kārtību,  saskaņā ar pielikumu.
2.              Lēmums attiecināms uz sacensībām, kas tiek organizētas Cēsu novadā sākot ar 2019.gada 26.
septembri. 3.             Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei  un Cēsu 
novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoriem. 4.               Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu
novada domes priekšsēdētājam.  
 
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                            PIELIKUMS
                                                                            
                                           
Izglītības iestāžu sporta sacensību organizēšanas
KĀRTĪBA
 
Cēsīs
 
2019.gada 26.
septembrī                                                                     
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                       Nr.28
 
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15.panta 4.punktu,
Sporta likuma 4.pantu,7 pantu,15. panta 5.punktu.
 
1.      Vispārīgie jautājumi
Kārtība nosaka, kā Cēsu novadā tiek organizētas skolu sporta sacensības (turpmāk tekstā – sacensības).
Sacensību  mērķis ir sniegt iespēju Cēsu novada skolēniem piedalīties   kompleksās
skolu sporta sacensībās, kas organizētas, balstoties uz sportiskajiem pamatprincipiem.
Sacensību uzdevumi:
·         aizstāvēt savas skolas godu sporta sacensībās;
·         noskaidrot labākos sportistus dažādos sporta veidos;
·         sekmēt sporta attīstību Cēsu novada  skolās;
·         veicināt augstus sasniegumus sportā;
·         sekmēt talantīgāko audzēkņu iesaistīšanos Cēsu pilsētas Sporta skolas mācību –treniņu grupās;
·         motivēt pašvaldības atbalstīt sportu.
2.      Sacensību organizatoriskā struktūra Skolu sacensības tiek organizētas 5 posmos:
1. Sacensības skolās (sporta dienas u.c. sacensības);
2. Starpnovadu skolu sacensības;
3. Vidzemes reģiona skolu sacensības;
4. Republikas skolu finālsacensības, citas republikas nozīmes sacensības.
5.Starptautiskās sacensības.
 
1.posms – skolas organizē iekšējās sacensības, kuru uzdevumus un saturu nosaka skolas direktora apstiprināts nolikums.
Tiek izmantots skolas finansējums.
 
2.posms – Starpnovadu skolu sacensības (piedalās Cēsu, Amatas, Raunas, Līgatnes, Priekuļu, Vecpiebalgas,
Jaunpiebalgas, Pārgaujas novadu skolas).  Organizē un vada Cēsu pilsētas Sporta skola. Sacensību uzdevumus un saturu
(sporta veidus) nosaka nolikums, ko izstrādā un apspriež sporta skolotāju sanāksmē, apstiprina Sporta skolas direktors.
Tiek izmantots Cēsu novada un Amatas apvienotā novada finansējums.
 
 3. posms – Vidzemes reģiona skolu sacensības, kuras organizē un vada Cēsu, Valmieras, Siguldas, Alūksnes, Smiltenes,
Limbažu un citas sporta skolas. Sacensību uzdevumus un saturu nosaka nolikums, kuru kopējā sanāksmē apstiprina
Sporta skolu izvirzītie pārstāvji. Tiek izmantots katra novada  finansējums transporta izdevumu,  1-2 Vidzemes reģiona
sacensību mājas posmu izdevumu segšanai. Sacensībās piedalās Starpnovadu skolu sacensību uzvarētāji, atbilstoši
Vidzemes reģiona nolikumam. 
          Vidzemes reģiona skolu sacensības notiek sporta veidos, par kādiem katru gadu vienojas  Vidzemes
novadu pārstāvju sanāksmē.
 
4. posms - Republikas skolu spartakiādes finālsacensības, citas republikas nozīmes sacensības.
Republikas finālsacensības organizē Latvijas Skolu sporta federācija
(LSSF).                                                                       
                       Sacensību uzdevumus un saturu nosaka nolikums, kuru apstiprina federācijas
valde.    Sacensības iedalās divās grupās: 
     1.grupa - finālsacensības, kurās var piedalīties reģionu sacensību uzvarētāji.
2.grupa - finālsacensības kurās var piedalīties skolas, kuras uzskata, ka to gatavības līmenis ir  atbilstošs finālsacensību
līmenim.
 Sacensību organizatoriskos izdevumus sedz LSSFP.
 Cēsu novada pašvaldība plānotā budžeta ietvaros sedz transporta izdevumus. Dalības maksu - komandējošā
organizācija (skola).
5.posms – Starptautiskas sacensības. Piedalās skolas komanda, vai individuāli dalībnieki, kuri
            Izcīnījuši tiesības piedalīties skolu atlases sacensībās, vai iekļuvuši Latvijas izlases   sastāvā, kuru
nosaka attiecīgā sporta veida federācija. Piedalīšanās finansēšanas kārtību
nosaka attiecīgā sporta veida federācija.
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Latvijas Ziemas Olimpiskais festivāls. Festivālu organizē Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP). Festivāla uzdevumus
un saturu nosaka LSFP nolikums.
Festivālā var piedalīties novada skolu audzēkņi, kuru sagatavotība atbilst šo sacensību  formātam (lēmumu pieņem
skola).
Cēsu novada pašvaldība plānotā budžeta ietvaros sedz transporta izdevumus. Ēdināšanas izdevumus sedz komandējošā
organizācija (skola).
 
Citas republikas nozīmes sacensības, kuras tiek izziņotas atsevišķi.
Cēsu novada skolas piedalās, ja to atļauj skolu sportam piešķirtais budžets.
 
Skolu sacensībām tiek izmantotas Cēsu Olimpiskā centra (COC) bāzes, skolu sporta zāles, Cēsu pils parks, apvidus.
Skolēnus uz novada un valsts sacensībām pavada un par viņu drošību atbild skolas norīkots pedagogs.

Lēmums Nr. 285 Par dalības maksas apstiprināšanu starptautiskajā basketbola
turnīrā „Cēsu kauss”

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
 
                Turnīra organizēšanas mērķis ir popularizēt un attīstīt basketbolu Cēsu novada bērnu un
jauniešu vidū, izmantojot spēļu praksi paaugstināt sportisko meistarību un fizisko sagatavotību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un pamatojoties uz 2020.gada Cēsu  novada
pašvaldībā plānotajiem sporta pasākumiem un  ņemot vērā Cēsu novada domes Finanšu  komitejas  19.09.2019.
(prot.Nr. 13) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Malkavs, B.Mežale,
D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1. Apstiprināt dalības maksu starptautiskajā basketbola turnīrā „Cēsu kauss„  EUR 100.- komandai. 2. Lēmums
attiecināms uz basketbola turnīriem „Cēsu kauss”, kas tiek organizēti Cēsu novadā sākot ar 2020.gada 1.janvāri.
3.               Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei .
4.               Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.  
 

Lēmums Nr. 286 Par Cēsu novada domes 2019. gada 26. septembra saistošo
noteikumu Nr.15 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu

D.Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
 
            Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu, atbilstoši
Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2019. gada 12. septembra atzinumam (protokols Nr. 9) un
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2019. gada 19.septembra atzinumam (protokols Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis, M.Malcenieks,
M.Sestulis, R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2019. gada 26. septembra saistošos noteikumus Nr. 15 “Grozījumi Cēsu novada domes
2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšanu Cēsu novadā””.
 
Pielikums
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2019.gada
26.septembrī                                                                    
              Nr.15
 
Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 14 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā”
 
 Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 33.panta otro daļu,
 likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par trūcīgas un
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā” šādus grozījumus:
1.1.izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
     “5. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss Cēsu novada pašvaldībā tiek piešķirts ģimenei vai atsevišķi
dzīvojošai personai, kuras vidējie ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 297,00 euro.”;
1.2.svītrot 5.1 punktu.
2.      Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes 2019. gada 26. septembra saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8.
oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu
novadā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
 

Pašreizējās
situācijas
raksturojums
 
 

Šobrīd Cēsu novada pašvaldībā atbilstību maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam un ienākumu līmeni mēnesī uz vienu personu šī statusa
noteikšanai reglamentē saistošie noteikumi Nr.14 „Par trūcīgas un
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā”
(Saistošie noteikumi). Saistošajos noteikumos paredzēts, ka maznodrošinātas
ģimenes (personas) statuss Cēsu novada pašvaldībā tiek noteikts ģimenēm
(personām), kuru ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz
265,00 euro.  Ja mājsaimniecībā ir vientuļš, vienatnē dzīvojošs vecuma vai
invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs vai
ģimenē ir persona ar 1. grupas invaliditāti, vai bērns invalīds, ģimene
(persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi mēnesī uz
vienu ģimenes locekli nepārsniedz 300,00 euro.

Saistošo
noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta
būtība

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai paredzēto ienākumu
līmeni nepieciešams paaugstināt inflācijas radīto seku mazināšanai sociāli
mazaizsargātajām personām, tāpēc paaugstināma Saistošajos noteikumos
paredzētā ienākumu robeža ģimenes (personas) atzīšanai par
maznodrošinātu. Ievērojot, ka starpība starp projektā paredzēto ienākumu
līmeni maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai (297,00 euro
vienai personai) un ienākumu līmeni, kas noteikts, lai ģimeni (personu) atzītu
par maznodrošinātu, ja  mājsaimniecībā ir vientuļš, vienatnē dzīvojošs vecuma
vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs
vai ģimenē ir persona ar 1. grupas invaliditāti, vai bērns invalīds (300,00
euro), un ģimeņu (personu) skaits, kas atzītas par maznodrošinātām un pieder
attiecīgajai sociālajai grupai ir neliels, ienākumu līmeni, lai ģimeni (personu)
atzītu par maznodrošinātu, nav nepieciešams diferencēt.
 

Īss Saistošo
noteikumu
projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumu projektā noteikts vienots ienākumu līmenis vienam
ģimenes loceklim 297,00 euro, lai Cēsu novada pašvaldībā ģimeni (personu)
atzītu par maznodrošinātu.
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Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
pašvaldības
budžetu

Nav būtiskas ietekmes.

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Nav

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām 

Nav

Normatīvie akti,
saskaņā ar
kuriem Saistošie
noteikumi
sagatavoti

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14. panta sestā daļa.

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā ar
Saistošo
noteikumu
projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”,
pieejams Vaives pagasta pārvaldē, (Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14
Vaives pagasts, Cēsu novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā (Rauna iela 4, Cēsīs, Cēsu novadā) un Cēsu novada
pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”.

 

Lēmums Nr. 287 Par Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo
noteikumu Nr.16 „Grozījumi Cēsu novada domes 2018.gada 31.maija saistošajos
noteikumos Nr. 18 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu

Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 10.panta otro daļu, likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.² panta otro daļu,  atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas
23.09.2019. atzinumam (prot.Nr.14), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.09.2019. atzinumam (prot.Nr.13),  Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis,
M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra saistošos noteikumus Nr.16 “Grozījumi Cēsu novada domes
2018.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.18 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2019.gada
26.septembrī                                                                    
                             Nr.16

http://www.cesis.lv/
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Grozījumi Cēsu novada domes 2018.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”  
  Izdoti saskaņā ar
likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 10. panta otro daļu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
 21.² panta otro daļu   
Izdarīt Cēsu novada domes 2018.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.18 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
(turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
 
1.1.    Izteikt saistošo noteikumu 5.1.1.apakšpuntu šādā redakcijā:
“5.1.1. likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmās daļas 3.punktā un 5.panta
pirmajā prim daļā minētās personas;”.
1.2.    Izteikt saistošo noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:
“Palīdzības 4. reģistrā “Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” tiek reģistrēti vadības līmeņa speciālisti
vai kvalificēti speciālisti, kuri ieguvuši izglītību vai profesionālo kvalifikāciju, kas nepieciešama konkrētā darba vai amata
pienākumu veikšanai darbības nozarē vai jomā, kurā  konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums, kas:
7.1. veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu un nepieciešami pašvaldības
administratīvajā teritorijā un, ja saņemts par attiecīgo jomu vai nozari atbildīgās pārvaldes vai institūcijas motivēts
iesniegums par speciālista nepieciešamību;
7.2. nepieciešami pašvaldības administratīvajā teritorijā Cēsu novada attīstības plānošanas dokumentos minēto nozaru
attīstībai, ja saņemts par attiecīgo jomu vai nozari atbildīgās pārvaldes vai institūcijas motivēts iesniegums par speciālista
nepieciešamību.
Izteikt saistošo noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:
1.3.    “ 8. Ja Likuma 13., 14. un 15.pantā minētajām personām, kuras ir reģistrētas attiecīgā veida palīdzības saņemšanai,
ir sniegta palīdzība, Dzīvokļu komisija var lemt par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un dzīvojamās
telpas īres līguma ar vispārējiem īres līguma noteikumiem noslēgšanu, ja saņemts iesniegums no personas, kura
nostrādājusi valsts iestādē Cēsu novada administratīvajā teritorijā vai Cēsu novada pašvaldībā, tās iestādē vai
kapitālsabiedrībā un īrētais dienesta dzīvoklis ir īrnieka vienīgais mājoklis, un ja minētā persona:
8.1. pensionējusies vai ir izmantojusi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nostiprinātās tiesības uz
priekšlaicīgu pensionēšanos;
8.2. pārtraukusi darba tiesiskās attiecības sakarā ar invaliditātes iestāšanos, kas saistīta ar pilnīgu darbspējas zaudēšanu;
8.3. pārtraukusi darba tiesiskās attiecības sakarā ar iestādes vai amata likvidāciju.”.
1.4.    Izteikt noteikumu 17.punktu šādā redakcijā:
“17. Dzīvojamās telpas 1., 3. un 4. reģistra vai reģistra grupu ietvaros tiek piedāvātas reģistrācijas secībā. 2. reģistra vai
reģistra grupu ietvaros dzīvojamās telpas tiek piedāvātas reģistrācijas secībā, izņemot likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem
un sociālajām dzīvojamajām mājām” 5.panta pirmā prim daļā minētās personas, kuras tiek nodrošinātas ar dzīvojamo
telpu to reģistrācijas secībā pēc tam, kad nodrošinātas pārējās 2.reģistrā reģistrētās personas, papildus ņemot vērā
personas (ģimenes) nodrošinātību ar dzīvokli, personas (ģimenes) materiālos apstākļus un citus apstākļus.” 
1.5.    Izteikt saistošo noteikumu 19.punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:
“Saistošo noteikumu 7.punktā minētajām personām kopējais īres līguma termiņš ir ne ilgāks par pieciem gadiem.”.
1.6.    Izteikt saistošo noteikumu 22.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“22.4. speciālists vairāk kā divus gadus strādā Cēsu novada administratīvajā teritorijā darbā vai amatā, sakarā ar kuru
speciālists lūdzis nodrošināt viņu ar dzīvojamo telpu.”.
1.7.    Papildināt saistošos noteikumus ar 25.punktu šādā redakcijā:
“25. Grozījumi saistošo noteikumu 19.punktā par dzīvojamās telpas īres līguma termiņu dzīvojamām telpām, kuras izīrētas
kvalificētiem speciālistiem, attiecas arī uz dzīvojamās telpas īres līgumiem, kas noslēgti ar kvalificētiem speciālistiem no
2018.gada 1.septembra līdz grozījumu spēkā stāšanās brīdim. 
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Cēsu novada domes 2018.gada 31.maija
saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošo noteikumu
projekta  nepieciešamības
raksturojums

2019.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā “Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”,
kura 5.panta pirmā ievaddaļa papildināta ar to, ka sociālo
dzīvokli būs tiesīgas īrēt ne tikai trūcīgas personas (ģimenes),
bet arī maznodrošinātas personas. Tāpat likuma “Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
5.pants papildināts ar pirmo prim daļu, nosakot, ka sociālo
dzīvokli ir tiesīga īrēt persona ar invaliditāti, kā arī persona,
kura aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu ar
invaliditāti, tādējādi būtiski tiks paplašināts to personu loks,
kuras būs tiesīgas īrēt sociālos dzīvokļus. Lai pašvaldība spētu
sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot sociālos
dzīvokļus,  personām, kuru ienākumu līmenis ir zemāks un
tām objektīvu iemeslu dēļ nav līdzekļu pamatvajadzību,
tostarp- mājokļa, apmierināšanai, tad pašvaldībai
nepieciešams Cēsu novada domes 2018. gada 31. maija
saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” (turpmāk –Saistošie noteikumi) precizēt
secību, kādā tiks piedāvātas dzīvojamās telpas.  Tā kā
personas piederība kādai noteiktai sociālai grupai, piemēram,
invalīds, saskaņā ar noteikto regulējumu netiek uzskatīta par
priekšrocību sociālā dzīvokļa izīrēšanā, tad šīm personām
dzīvojamās telpas tiks piedāvātas to reģistrācijas secībā pēc
tam, kad nodrošinātas pārējās 2.reģistrā reģistrētās personas
(bērni bāreņi, trūcīgas un maznodrošinātas personas
(ģimenes)), papildus ņemot vērā personas (ģimenes)
nodrošinātību ar dzīvokli un citus apstākļus.
 
Lai nodrošinātu jaunu kvalificētu speciālistu piesaisti
pašvaldībai, Saistošajos noteikumos tiek paplašināts to
speciālistu loks, kas varēs pretendēt uz apdzīvojamo platību,
paredzot, ka šāda palīdzība sniedzama ne tikai vadības līmeņa
jaunajiem speciālistiem, bet arī jauniem kvalificētiem
speciālistiem, kuri ieguvuši izglītību vai profesionālo
kvalifikāciju, kas nepieciešama konkrētā darba vai amata
pienākumu veikšanai. Līdz šim Saistošajos noteikumos bija
noteikts, ka par jauno speciālistu uzskatāma persona, kas
Saistošajos noteiktajās nozarēs un jomās nostrādājusi ne ilgāk
par vienu gadu, šobrīd šis termiņš  noteikts – ne ilgāk par
diviem gadiem. Tāpat Saistošajos noteikumos tiek noteikts
garāks dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, kas iepriekš bija
divi gadi, šobrīd maksimālais dzīvojamās telpas īres līguma
termiņš būs pieci gadi.
Saistošajos noteikumos tiek mainīti nosacījumi attiecībā uz
personām, ar kurām iepriekš tikuši noslēgti dienesta
dzīvojamo telpu īres līgumi, paredzot, ka atsevišķos
gadījumos, ja pašvaldība nodrošinājusi ar dzīvojamām telpām 
personas, kurām palīdzība dzīvokļa jautājumā sniedzama
neatliekami, pirmām kārtām un vispārējā kārtā, pašvaldība ar
dienesta dzīvojamās telpas īrnieku ir tiesīga noslēgt īres
līgumu ar vispārējiem noteikumiem, ja minētā persona darba
attiecības ar valsts iestādi, pašvaldību, pašvaldības iestādi vai
kapitālsabiedrību pārtrauc ne no viņas atkarīgu iemeslu dēļ,
piemēram, pensionēšanās, iestādes vai amata likvidācijas
gadījumā, vai invaliditātes iestāšanos, ja tā saistīta ar pilnīgu
darbspējas zaudēšanu.
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Īss saistošo
noteikumuprojekta satura
izklāsts

1.            Papildināts Saistošo noteikumu 5.1.1. punkts nosakot,
ka pirmās kārtas grupā uz sociālajiem dzīvokļiem tiek
reģistrētas likuma  “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 5.panta pirmā prim daļā noteiktās
personas.
2.            Mainīts Saistošo noteikumu regulējums attiecībā uz
nepieciešamajiem kvalificētajiem speciālistiem, nosakot, ka uz
šo palīdzības veidu var pretendēt speciālisti, kas nodarbināti ne
vairāk kā divus gadus darbā vai amatā, sakarā ar kuru
speciālists lūdzis nodrošināt viņu ar dzīvojamo telpu (iepriekšējā
viena gada vietā). Tāpat noteikts garāks dzīvojamās telpas īres
līguma termiņš dzīvojamām telpām, kuras īrē kvalificētie
speciālisti – iepriekšējo divu gadu termiņš aizstāts ar piecu gadu
termiņu. 
3.            Precizēts saistošo noteikumu 17. punkts, nosakot
dzīvojamo telpu piedāvāšanas secību 2. reģistrā (sociālo
dzīvokļu izīrēšana) reģistrētajām personām.
4.            Mainīts regulējums attiecībā īrniekiem, ar kuriem
noslēgts dienesta dzīvojamās telpas īres līgums, nosakot
gadījums, kad Dzīvokļu komisija var lemt par dienesta
dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un patstāvīga īres
līguma noslēgšanu.

Informācija par plānoto
Saistošo
noteikumuprojektaietekmi
uz pašvaldības budžetu

Nav.

Informācija par plānoto
Saistošo
noteikumuprojektaietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu grozījumi var pozitīvi ietekmēt
uzņēmējdarbības vidi, jo var tikt veicināta jaunu kvalificētu
speciālistu piesaiste, ja uzņēmums darbojas Cēsu novada
attīstības plānošanas dokumentos minēto attīstāmo  nozaru
jomā.

Informācija par
administratīvajām
procedūrām 

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un
administratīvajām procedūrām.

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu grozījumu
izstrādes procesā nav veiktas.

   
 
 
 
 

Lēmums Nr. 288 Par Cēsu novada domes 2019. gada 26.septembra saistošo
noteikumu Nr. 17 „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu, 23. un 24. pantu, ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 19.09.2019. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(E.Geruļskis, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Rozenbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2019. gada 26.septembra saistošos noteikumus Nr. 17  „Grozījumi Cēsu novada domes
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2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums””, saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
 
2019. gada 26.septembrī                              
                                                                            
                    Nr. 17
Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr.18
„Cēsu novada pašvaldības nolikums”
 
Izdoti saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”
(prot. Nr. 11, 20.punkts) šādus grozījumus:
1.    Papildināt saistošos noteikumus ar 13.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
       ‘’13.1.6. Līvu pirmsskolas izglītības iestāde’’;
2.    Svītrot saistošo noteikumu 13.2.8. un 22.15. apakšpunktu.
 
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes 2019. gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr. 17 „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18.
jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
 

Saistošo noteikumu
projekta  nepieciešamības
raksturojums

Saskaņā ar Cēsu novada domes 2018. gada 25. oktobra lēmumu
Nr. 361 ‘’Par Līvu sākumskola reorganizāciju’’ Līvu sākumskola ir
reorganizēta par Līvu pirmsskolas izglītības iestādi ar
2019. gada 1.setepmbri. Cēsu novada dome 2019. gada
5.septembrī pieņēma lēmumu Nr.  272 ‘’Par Cēsu novada domes
05.04.2012. lēmuma Nr. 145 “Par konkursa „Tīrākā ietve Cēsu
novadā” komisijas un nolikuma apstiprināšanu’’ atzīšanu par
spēku zaudējušu’’ kā rezultātā ir  izbeigta Konkursa ‘’Tīrākā
ietve Cēsu novadā’’ komisijas darbība. Līdz ar to nepieciešams
izdarīt grozījumu Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības
nolikums’’, izdarot grozījumus 13. punktā noteiktajā iestāžu
sarakstā un no saistošo noteikumu 22. punktā noteiktā domes
izveidoto pastāvīgo komisiju saraksta svītrojot konkursa ‘’Tīrākā
ietve Cēsu novadā’’ komisiju.  

Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi papildināti ar 13.1.6. apakšpunktu,
papildinot iestāžu, kas realizē pirmsskolas izglītības
programmas, sarakstu, ietverot tajā Līvu pirmsskolas izglītības
iestādi, un svītrots 13.2.8. apakšpunkts, t.i., no iestāžu, kas
realizē pamatizglītības, vidējās izglītības programmas, saraksta
svītrojot Līvu sākumskolu.
Svītrots saistošo noteikumu 22.15. apakšpunkts, t.i., no domes
izveidoto pastāvīgo komisiju saraksta svītrojot konkursa ‘’Tīrākā
ietve Cēsu novadā’’ komisiju.  

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības
budžetu

Nav
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Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām 

Nav 

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā
ar  saistošo noteikumu
projektu

Neattiecas

Lēmums Nr. 289 Par iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ reorganizāciju

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15. panta pirmās daļas 5. punktu viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir
rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un jaunrades attīstību. Lai īstenotu minēto
funkciju, Cēsu novada dome ir izveidojusi pašvaldības aģentūru ‘’Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs’’ (turpmāk – Aģentūra).
Atbilstoši Aģentūras nolikumam (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2010. gada 18. februāra lēmumu Nr. 79 (prot. Nr. 2,
27.p.)) Aģentūra ir Cēsu novada pašvaldības izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kuras darbības mērķis ir
rūpēties par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, tādējādi veicinot kultūras
un tūrisma nozares attīstību Cēsu novadā.
Cēsu novada dome 2017. gada 9. martā pieņēma lēmumu Nr. 51 ‘’Par pārvaldes uzdevuma nodošanu Cēsu novada
pašvaldībai’’, ar kuru nolemts reorganizēt Aģentūru nododot iestādei “Cēsu novada pašvaldība” no likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. apakšpunktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas (kultūra un
amatiermāksla) izrietošu pārvaldes uzdevumu attiecībā uz dažādām mērķauditorijām saistošu kultūras aktivitāšu
piedāvāšanu un tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanu Vaives pagastā, Cēsu novadā. Atbilstoši minētajam domes
lēmumam Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē (kas ir iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ struktūrvienība)
izveidota amata vienība ‘’Tautas nama vadītājs’’, no kā izriet, ka viens no Vaives pagasta pārvaldes uzdevumiem ir īstenot
pārvaldes uzdevumu – dažādām mērķauditorijām saistošu kultūras aktivitāšu piedāvāšanu un tradicionālās kultūras
vērtību saglabāšanu Vaives pagastā, Cēsu novadā. Vaives pagasta pārvalde šo pārvaldes uzdevumu cita starpā īsteno
Cēsu novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā ‘’Kaķukrogs’’ Vaives pag., Cēsu nov., savukārt, saskaņā ar
Cēsu novada domes 2019. gada 15. augusta lēmumu Nr. 255 ‘’Par grozījumiem Vaives pagasta pārvaldes reglamentā’’
Vaives pagasta pārvaldes faktiskā adrese ir Nākotnes iela 6-14, Vaives pag., Cēsu nov.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta desmitajai daļai valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi. Valsts
pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu,
nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju. Izvērtējot Vaives pagasta
pārvaldes un Aģentūras funkcijas un uzdevumus, secināms, ka vienu un to pašu pārvaldes uzdevumu veic divas
pašvaldības iestādes, savukārt, iestāde ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ un tās sastāvā esošā Vaives pagasta pārvalde, ņemot
vērā to veicamos pamatuzdevumus, neatbilst kultūras institūcijas statusam. Tādējādi, lai nodrošinātu efektīvāku un
kvalitatīvāku ar kultūras jomu saistītu pārvaldes uzdevumu izpildi un lietderīgu pašvaldības finanšu līdzekļu un manta
izmantošanu, nosakāms, ka minēto pārvaldes uzdevumu veic viena pašvaldības iestāde, tas ir, Aģentūra, kas, ievērojot tās
nolikumā noteiktos darbības mērķus un uzdevumus, atbilstoši Kultūras institūciju likumam atbilst kultūras institūcijas
statusam.  
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta
pirmās daļas 8. un 23. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 4. punktu un 30. panta otro daļu,
un likuma ‘’ Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru’’ 18.18 panta pirmās daļas 12.punktu un 18.19pantu, saskaņā ar
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2019. gada 19.septembra atzinumu (prot. Nr. 13), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis, M.Malcenieks,
M.Sestulis, R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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1.      Reorganizēt iestādi ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ un ar 2019. gada 1. novembri nodot pašvaldības aģentūrai
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pārvaldes uzdevumus, kas izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
5. apakšpunktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas (rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras
vērtības saglabāšanu), attiecībā uz Vaives pagastu, Cēsu novadā.
2.      Noteikt, ka attiecībā uz lēmuma 1. punktā noteikto pārvaldes uzdevumu pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras
un Tūrisma centrs” ir iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ tiesību un saistību (tai skaitā tiesību un pienākumu, kas izriet no
spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām), lietvedības, arhīva, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja.
3.      Ar 2019. gada 1. novembri nodot pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”   amata vienību
– tautas nama vadītājs. 
4.      Noteikt, ka lēmuma 1. punktā noteiktā pārvaldes uzdevuma īstenošanai plānotie finanšu līdzekļi tiek iekļauti
nākamajos budžeta grozījumos.
5.      Izdevumus, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, segt no pašvaldības budžeta  finanšu
līdzekļiem.
6.      Uzdot pašvaldības aģentūras ‘’Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs’’ direktora pienākumu izpildītājai A.Magonei
izvērtēt aģentūras nolikumu saistībā ar lēmuma 1. punktā noteikto un nepieciešamības gadījumā iesniegt domē
apstiprināšanai grozījumus nolikumā. 
7.      Uzdot Vaives pagasta pārvaldes vadītājam izvērtēt Vaives pagasta pārvaldes reglamentu saistībā ar lēmuma
1.punktā noteikto un nepieciešamības gadījumā iesniegt domē apstiprināšanai grozījumus reglamentā.
8.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam nodrošināt paziņojuma nosūtīšanu Uzņēmuma
reģistram par iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ reorganizāciju triju darbdienu laikā no lēmuma 1. punktā minētā
datuma.  
9.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
10.  Lēmuma izpildi kontrolēt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 290 Par Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo
noteikumu Nr.18 “Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 17.septembra
saistošajos noteikumos Nr.11 ”Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Cēsu novadā”” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” pašvaldībām, izdodot saistošos noteikumus, ir tiesības noteikt atsevišķu likuma
normu piemērošanas kārtību. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmajā daļā noteikts, ka nekustamā
īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība
savos saistošajos noteikumos.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punkta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
43¹.panta pirmo un ceturto daļu, 45.panta otro, trešo, piekto, sesto un septīto daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 3.panta pirmo daļu, ņemot vērā Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.09.2019. atzinumu (protokols Nr.(13),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars,
A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra saistošos noteikumus Nr.18 “Grozījumi Cēsu novada domes
2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā”
saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2019. gada



22. no 34

26.septembrī                                                                    
                                                           Nr.18
Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos
Nr.11 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā”
 
Izdoti saskaņā ar
 likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.1 daļu, 2.panta 8.1 daļu,
 3.panta pirmo daļu, 3.panta1.4 , 1.5 , 1.6 daļu,
 9.panta otro daļu un Pārejas noteikumu 58., 59.punktu
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Cēsu novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi, šādus grozījumus:
1.1. 6.punktā svītrot vārdu “pašvaldības” un aizstāt vārdu “nodaļas” ar vārdu “pārvaldes”;
1.2. izteikt 7.3 punktu šādā redakcijā:
 “7.3 Šo Saistošo noteikumu 7.1 1. un 7.1 2. apakšpunktus nepiemēro šādos gadījumos:
7.31. ja  nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs miris iepriekšējā taksācijas gadā un ir bijis vienīgā
dzīvesvietu deklarējusī persona šajā īpašumā;
7.32. ja saņemts Cēsu novada Būvvaldes būvinspektora atzinums par to, ka dzīvoklis vai viena dzīvokļa, vai divu vai
vairāku dzīvokļu māja nav dzīvošanai piemērota;
7.33. ja nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums iestājas taksācijas gada laikā (objekts iegūts īpašumā izsoles
rezultātā, privatizēts vai atsavināts valsts vai pašvaldības īpašums, beigušās tiesības uz atbrīvojumu no nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma, reģistrēts jauns objekts);
7.34. ja par mājas īpašumtiesībām notiek tiesvedība;”;
1.3. svītrot 7.4 punktu.
 
2.      Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā ‘’Cēsu Vēstis’’.
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.18
“Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos
Nr.11 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
sadaļas Informācija

1. Saistošo noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

Saistošo noteikumu mērķis ir precizēt atsevišķu likuma "Par nekustamā īpašuma
nodokli" normu piemērošanas kārtību, kāda noteikta Cēsu novada domes 2015.
gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Cēsu novadā”.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Ar 2017.gadu Cēsu novadā ir noteikta nekustamā īpašuma nodokļa likme par telpu
grupām, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, 1,5% apmērā gadījumā, ja objektā
taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 neviena persona nav deklarējusi savu
dzīvesvietu. Ar grozījumiem tiek noteikti izņēmuma gadījumi, kad šo nosacījumu
nepiemēro (ja viena dzīvokļa, vai divu vai vairāku dzīvokļu māja nav dzīvošanai
piemērota; ja objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs miris iepriekšējā taksācijas
gadā un ja nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums iestājas taksācijas
gada laikā (objekts iegūts īpašumā izsoles rezultātā, privatizēts vai atsavināts valsts
vai pašvaldības īpašums, beigušās tiesības uz atbrīvojumu no nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas pienākuma, reģistrēts jauns objekts)).

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Ietekmi uz budžetu nevar noteikt.

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

Ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi nevar noteikt.,

https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli#p1
https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli#p2
https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli#p3
https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli#p3
https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli#p9
https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli


23. no 34

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un maksāšanas paziņojumu izdošanu
atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic Cēsu novada pašvaldības
Finanšu pārvaldes nekustamā īpašuma nodokļa administrators.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti.

 

Lēmums Nr. 291 Par Cēsu novada pašvaldības 2019. gada jauniešu iniciatīvu
projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu

Ziņo: L. Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
 
Cēsu novada dome 02.05.2019. pieņēma lēmumu Nr.163 “Par atbalstu projektam “Mērvienība – Cēsis”. 03.07.2019. Cēsu
novada dome noslēdza līgumu ar jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta īstenošanu (līguma
NR.671/2019/3-3-17/2). Noslēgtais līgums paredz, ka projekta īstenošanas laikā ir konkursa kārtībā ir iespēja piešķirt
finanšu līdzekļus jaunatnes iniciatīvu īstenošanai Cēsu novada jaunietim vai jauniešu grupai vecumā no 13 līdz 20 gadiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta 3 daļas 27.punktu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.09.2019.
(prot.Nr.13 ) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Malkavs, B.Mežale,
D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2019.gada jauniešu iniciatīvu projekta konkursa nolikumu saskaņā ar pielikumu. 2.
Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu Bērnu un jauniešu centram (direktore Dz.Matuseviča). 3. Kontroli par lēmuma
izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.  
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
 
 

Lēmums Nr. 292 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai izglītībai,
profesionālajai izglītībai

Ziņo L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
 
Pamatojoties uz  likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 6.pielikumu “Mērķdotācija pašvaldībām- pašvaldību pamata
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām”, un LR Ministru Kabineta
24.09.2019. rīkojumu Nr.460 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām- pašvaldību izglītības iestādēm 2019.gadam”,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.09.2019.(prot.Nr.13)  atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis,
R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Mērķdotāciju pašvaldībām- pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās
izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām izmaksām” 3 609 292.00 EUR (trīs miljoni seši simti deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit
divi euro 00 centi)  sadalīt:

Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija par
I-VIII EUR

Mērķdotācija par 
IX-IX EUR

KOPĀ
2019.gadā

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/pielikums%20nr.1%20lem%20nr.291.docx
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/pielikums%20nr.2%20lem%20nr.%20291.docx
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/pielikums%20nr.3%20lem%20nr%20291.docx
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/pielikums%20nr%204%20lem%20nr%20291.docx
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/pielikums%20(nolikums)%20lem%20nr.291.pdf
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1.1. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzija

251 232.00 121 664.00 372 896.00

1.2. Cēsu Valsts ģimnāzija 429 136.00 227 788.00 656 924.00
1.3. Cēsu Pilsētas vidusskola 541 704.00 283 204.00 824 908.00
1.4. Cēsu 1.pamatskola 396 336.00 225 096.00 621 432.00
1.5. Cēsu 2.pamatskola 323 184.00 173 448.00 496 632.00
1.6. Cēsu pilsētas Pastariņa

sākumskola
213 496.00 115 655.00 329 151.00

1.7. Līvu sākumskola 31 645.19 0 31 645.19
1.8. Rāmuļu pamatskola 56 922.81 33 456.00 90 378.81
1.9. Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina

vidusskola
185 325.00 0 185 325.00

 PAVISAM 2 428 981.00 1 180 311.00 3 609 292.00
 
2.       Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2019.gada 31.decembrim.
3.       Uzdot DACV ģimnāzijai (direktore D. Eglīte), Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G. Bērziņa), Cēsu Pilsētas
vidusskola (direktore A. Sīmane), Cēsu 1. pamatskolai (direktore A.Avena), Cēsu 2. pamatskolai (direktora p.i.
I.Brammane), Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai (direktore R.Blaževica), Rāmuļu pamatskolai (direktore I.Andersone),
nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās
izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim.
4.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei.
 

Lēmums Nr. 293 Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām

Ziņo L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 7.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām- interešu izglītības
programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, un LR Ministru
Kabineta 24.09.2019. rīkojumu Nr.460 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām- pašvaldību izglītības iestādēm
2019.gadam”, Cēsu novada domes Interešu  izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas
12.09.2019. (prot.Nr.1) lēmumu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.09.2019.(prot.Nr.13)  atzinumu,  Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis,
M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Mērķdotāciju pašvaldībām- interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 211 652.00 EUR (divi simti vienpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit divi   euro
) sadalīt sekojoši:

Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija 
 I-VIII
EUR
 
 

Mērķdotācija  
I-VIII
EUR
 
 

KOPĀ GADĀ

1.1. Cēsu Bērnu un
jauniešu centrs

124 456.00 65 328.00 189 784.00

       1.2.pie vispārizglītojošām skolām interešu izglītības programmu realizācijai tarificēt 21 868.00 EUR (divdesmit
viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit astoņi euro)

Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija 
 I-VIII
EUR
 
 

Mērķdotācija  
I-VIII
EUR
 
 

KOPĀ
GADĀ

1.2.1. Draudzīgā Aicinājuma 
Cēsu Valsts ģimnāzija

1 176.00 584.00 1 760.00

1.2.2. Cēsu Valsts ģimnāzija 2 376.00 1 264.00 3 640.00
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1.2.3. Cēsu Pilsētas vidusskola 4 008.00 1 896.00 5 904.00
1.2.4. Cēsu 1. pamatskola 2 016.00 1 144.00 3 160.00
1.2.5. Cēsu 2. pamatskola 2 040.00 1 116.00 3 156.00
1.2.6. Cēsu pilsētas Pastariņa

sākumskola
1 496.00 820.00 2 316.00

1.2.7. Līvu sākumskola 136.00 0 136.00
1.2.8. Rāmuļu pamatskola 328.00 160.00 488.00
1.2.9. Cēsu Bērzaines

pamatskola - attīstības
centrs

856.00 452.00 1 308.00

 PAVISAM 14 432.00 7 436.00 21 868.00
 
2. Lēmums ir spēkā līdz 2019.gada 31.decembrim.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei.
 

Lēmums Nr. 294 Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai

Ziņo L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 9.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības
iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, un LR Ministru Kabineta 24.09.2019. rīkojumu Nr.460 “Par mērķdotāciju
sadalījumu pašvaldībām- pašvaldību izglītības iestādēm 2019.gadam”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
19.09.2019.(prot.Nr.13)  atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Malkavs,
B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām   319 025.00 EUR (trīs simti
deviņpadsmit tūkstoši divdesmit pieci euro 00 centi) sadalīt:
 

Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija
I-VIII
EUR

Mērķdotācija
IX-XII
EUR

KOPĀ GADĀ

1.1. Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestāde 17 672.00 8 448.00 26 120.00
1.2. Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestāde 49 928.00 27 220.00 77 148.00
1.3. Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestāde 44 760.00 18 460.00 63 220.00
1.4. Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestāde 58 944.00 27 049.00 85 993.00
1.5. Cēsu 2. pamatskola 22 384.00 13 140.00 35 524.00
1.6. Līvu pirmsskolas izglītības iestāde 9 256.00 4 380.00 13 636.00
1.7. Rāmuļu pamatskola 2 648.00 1 532.00 4 180.00
1.8. Cēsu Pilsētas vidusskola 6 632.00 6 572.00 13 204.00
 PAVISAM 212 224.00 106 801.00 319 025.00

2. Lēmums ir spēkā līdz 2019.gada 31. decembrim.
3. Uzdot Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības
iestādei (vadītāja L.Cekula), Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Balode), Cēsu pilsētas 5.
pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Kazaka), Cēsu 2. pamatskolai (direktore I.Brammane), Līvu pirmsskolas izglītības
iestādei (vadītāja A. Gabranova), Rāmuļu pamatskolai (direktora p.i. I. Andersone), Cēsu Pilsētas vidusskolai (direktore A.
Sīmane) nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītībā
nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  izlietojumu atbilstoši
mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei.
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Lēmums Nr. 295 Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm

Ziņo L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 8. pielikumu  „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību
speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas
centriem, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem” un Ministru kabineta
15.07.2016. noteikumiem Nr.477 „Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās
izglītības klašu (grupu)  finansēšanas kārtība”, un LR Ministru Kabineta 24.09.2019. rīkojumu Nr.460 “Par mērķdotāciju
sadalījumu pašvaldībām- pašvaldību izglītības iestādēm 2019.gadam”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
19.09.2019.(prot.Nr.13)  atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Malkavs,
B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Mērķdotāciju pašvaldībām-pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā
reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības
traucējumiem 1 955 651.00 EUR  (viens miljons deviņi simti piecdesmit pieci tūkstoši seši simti piecdesmit viens euro 00
centi) sadalīt:
 

  Pedagogu
d/a un
VSAOI
I-VIII

Pedagogu
d/a un
VSAOI
IX-XII

Uzturēšanas
Izdevumi
I-VIII

Uzturēšanas
Izdevumi
I-VIII

KOPĀ
GADĀ

1.1. Cēsu Bērzaines
pamatskola-attīstības
centrs

 
632 096.00

 
320 132.00

 
676 120.00

 
327 303.00

 
1 955 651.00

                                                     
                         
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2019. gada 31.decembrim.
3. Uzdot Cēsu Bērzaines pamatskolai- attīstības centram (direktors Z.Ozols) nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām -
pašvaldību speciālo pirmskolas izglītības iestāžu, internātskolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un
speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei.
 
 

Lēmums Nr. 296 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu
direktoru darba algas likmi kā skolotājam

Ziņo L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta  2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 6. un 13. punktu,  ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.09.2019.(prot.Nr.13)  atzinumu, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis,
M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.       Noteikt, ka Cēsu Pilsētas vidusskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā
pamatizglītības skolotājam Cēsu Pilsētas vidusskolā, ir  910,00 EUR.
2.       Noteikt, ka Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā
pamatizglītības skolotājam Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā, ir  880,00 EUR.
3.       Noteikt, ka Cēsu 1.pamatskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā pamatizglītības
skolotājam Cēsu 1.pamatskolā, ir  885.00 EUR.
4.       Noteikt, ka Cēsu 2.pamatskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā pamatizglītības
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skolotājam Cēsu 2.pamatskolā, ir  825.00 EUR.
5.       Ar 31.08.2019. atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 04.10.2018. lēmumu Nr.331 “Par Cēsu novada
pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam”.
6.       Minētie lēmumi piemērojami iedalītā budžeta ietvaros ar 2019. gada 01. septembri.
7.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei.
 

Lēmums Nr. 297 Par nekustamā īpašuma daļas „Kaķukrogs”, Vaives pag., Cēsu
nov., nodošanu  bezatlīdzības lietošanā

           Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
 
Cēsu novada pašvaldība saņēmusi Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts Cēsu komitejas 18.09.2019. iesniegumu Nr.8
(reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 19.09.2019 ar Nr. 6-2-6/4/4379), kurā izteikts lūgums rast iespēju piešķirt telpas ēkā
„Kaķukrogs”, Vaives pag., Cēsu nov., biedrības  Latvijas Sarkanais Krusts Cēsu komitejai, Vaives Sarkanā Krusta nodaļas
darbības nodrošināšanai Cēsu novada, Vaives pagasta teritorijā.
Ar valsts ieņēmumu dienesta 26.05.2005. lēmumu Nr. 150 organizācijai Latvijas Sarkanais Krusts, vienotais reģistrācijas
Nr.40008002279, piešķirts sabiedriskā labuma statuss šādās darbības jomās: labdarība, palīdzības sniegšana katastrofu
gadījumos un ārkārtas situācijās un sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās
labklājības celšana. 
Nekustamais īpašums „Kaķukrogs”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra Nr. 4290 004 0071, sastāvošs no zemes gabala ar
kopplatību 6.1 ha, vienas pamatceltnes un vienas palīgceltnes, turpmāk – Nekustamais īpašums, uz Cēsu novada
pašvaldības, turpmāk  arī – Pašvaldība, vārda reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Vaives pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 100000443173 (lēmuma datums 04.02.2015.).
Ņemot vērā, ka nododamās telpas nav nepieciešamas pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 21.panta otro daļu, 77.panta pirmo daļu, Publikas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.1 punktu, trešo un trešo viens prim, ceturto, piekto, sesto daļu, un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.09.2019. atzinumu (prot. Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis,
R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai Latvijas Sarkanais Krusts, vienotais reģistrācijas Nr.40008002279,
juridiskā adrese Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001, nedzīvojamās telpas „Kaķukrogs”, Vaives pag., Cēsu nov., ēkas (kadastra
apzīmējums 4290 004 0071 001) Nr.1 un Nr.2 ar kopējo platību 65.1 m2 (saskaņā ar telpu plānu, 1. pielikums) ar mērķi
veikt sabiedriskā labuma darbību – labdarība, palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās un
sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana.
1.1.Telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā no 01.10.2019. kamēr biedrībai Latvijas Sarkanais Krusts ir sabiedriskā
labuma statuss, bet ne ilgāk par 5 gadiem.
1.2.Biedrība vienu reizi gadā, par iepriekšējo gadu, sniedz atskaiti Cēsu novada domei par paveikto Telpās un veiktajām
darbībām 1.punktā norādītā mērķa sasniegšanai, kā arī par sasniegtajiem rezultātiem.
1.3.Biedrībai bezatlīdzības lietošanā nodotās telpas nododamas atpakaļ Pašvaldībai pēc noslēgtā nomas līguma termiņa
beigām.
1.4.Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja biedrība Latvijas Sarkanais Krusts zaudē sabiedriskā labuma organizācijas
statusu vai, ja telpas nepieciešamas Cēsu novada pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai vai, ja biedrība nepilda līguma
saistība.
1.5.Biedrībai Latvijas Sarkanais Krusts ir tiesības pretendēt uz Telpu atkārtotu iegūšanu bezatlīdzības lietošanā, ja tiek
izpildīti visi līguma nosacījumi tā darbības laikā.
1.6.Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot līgumu par 1. punktā minēto telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
biedrībai Latvijas Sarkanais Krusts  paredzot, ka telpu uzturēšanas izdevumus, kā arī izdevumus par komunālajiem
pakalpojumiem, saistītiem ar telpu lietošanu sedz pašvaldība.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības administrācijas vadītāja p.i.
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pielikums

Lēmums Nr. 298 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu
stacija”-6, Vaives pagasts, Cēsu novads, pārdošanu 

      Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
   Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 15.08.2019. lēmumu Nr. 253 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma „Rāmuļu stacija”-6, Vaives pagasts, Cēsu novads nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu” (prot. Nr. 11,
13.p.) atsavināšanai nodeva nekustamo īpašumu „Rāmuļu stacija”-6, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900
0226, sastāvošu no vienistabas dzīvokļa Nr.6 ar kopējo platību 34.7 m2 un 3490/23070 domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām un zemes, turpmāk –Īpašums, pārdodot par brīvu cenu 860.00 EUR (astoņi simti
sešdesmit euro un 00 centi), un piedāvāja Īpašuma īrniekam izmantot pirmpirkuma tiesības uz Nekustamo īpašumu,
nosūtot atsavināšanas paziņojumu Nr. 6-2-6/14/4175.
    Pašvaldībā saņemts (vārds,uzvārds) apliecinājums (reģistrēts 29.08.2019. ar Nr. 6-2-6/14/4078) ar kuru iesniedzējs
apliecina gatavību izmantot pirmpirkuma tiesības uz viņam piedāvāto īpašumu „Rāmuļu stacija”-6, Vaives pag., Cēsu nov.,
kadastra numurs 4290 900 0226, sastāvošu no vienistabas dzīvokļa Nr.6 ar kopējo platību 34.7 m2 un 3490/23070
domājamām daļām no  daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām un zemes, un izmantot nomaksas pirkumu termiņu līdz pieciem
gadiem.
   Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz 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 un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 13.08.2019.
priekšlikumu (prot. Nr. 18) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.09.2019. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis,
M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Pārdot nekustamo īpašumu „Rāmuļu stacija”-6, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0226,
sastāvošu no vienistabas dzīvokļa Nr.6 ar kopējo platību 34.7 m2 un 3490/23070 domājamām daļām no  daudzdzīvokļu
mājas, palīgēkām un zemes, turpmāk – Īpašums, (vārds,uzvārds) par Īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 860.00 EUR (astoņi
simti sešdesmit euro un 00 centi).
2.      Piekrist Īpašumu pārdot uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 5 (pieci) gadi.
3.      Piešķirt Pircējam tiesības nostiprināt iegūto Īpašumu zemesgrāmatā pirms nomaksas veikšanas uz sava vārda,
vienlaikus nostiprinot ķīlas tiesības par labu Cēsu novada pašvaldībai.
4.       Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu Īpašuma pirkuma līgumu.
5.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 299 Par Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo
noteikumu Nr.19 „Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu””
apstiprināšanu

Ziņo A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja
 
            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 19.09.2019. atzinumam (protokols Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra saistošos noteikumus Nr.19 “Grozījumi Cēsu novada domes
2019.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu””  saskaņā ar

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/pielik%20lem%20nr%20297.pdf
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pielikumu.
 
 
Pielikums – budžeta grozījumi
 
 
 
 
24.
Par 2020.gada budžeta prioritātēm un budžeta projekta sagatavošanas pamatnostādnēm
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta pirmo daļu, ievērojot Cēsu novada domes noteikumu
„Cēsu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” (apstiprināts ar Cēsu
novada domes 08.10.2015. lēmumu Nr.236) 21.punktu, pielikuma 2.punktu un 3.1.apakšpunktu un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 19.09.2019. (prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžeta prioritātes:
1.1.   Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu ieviešana atbilstoši laika grafikam, lai:
1.1.1.      Veicinātu kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītības attīstību, nodrošinot mūsdienīgu izglītības infrastruktūru
un izglītības satura kvalitātes pilnveidi atbilstoši mūsdienu prasībām un izglītojamo gaidām;
1.1.2.      Veicinātu uzņēmējdarbības un iedzīvotāju nodarbinātības attīstību, nodrošinot ielu infrastruktūras izbūvi un
industriālā parka teritorijas revitalizāciju;
1.1.3.      Veicinātu dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un tā izmantošanu iedzīvotāju rekreācijas un tūrisma
attīstībai;
1.1.4.      Veicinātu tūrisma nozares attīstību, veidojot jaunus un unikālus tūrisma pakalpojumus un produktus;
1.1.5.      Veicināt iedzīvotāju sociālo aizsardzību, nodrošinot jaunus un mūsdienīgu sociālos pakalpojumus;
1.1.6.      Veicinātu iedzīvotāju iesaisti pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos, teritorijas un attīstības plānošanā.
 
1.2.   Cēsu novada kājāmgājēju, velo un transporta infrastruktūras uzlabošana, paredzot pilsētvides attīstību, drošības
uzlabošanu un universāla dizaina elementus ikvienam satiksmes dalībniekam.
 
2.      Iestāžu (pasākumu) pamatbudžeta bāzes izdevumu kontrolskaitļu noteikšanai 2020.gadam  apstiprināt
koeficientu 1,0 no šī gada apstiprinātajiem uzturēšanas izdevumiem pēc stāvokļa uz 1.oktobri.
3.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
4.      Lēmuma izpildi kontrolēt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
25.
Par Cēsu novada domes 2018.gada 12.jūlija lēmuma Nr. 222 “ Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa
noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Saules ielā 23-31, Cēsīs, Cēsu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: V.Kalandārovs – Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
 
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības dome ar atsevišķu
lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas
dzīvojamās telpas statusu (..), savukārt, šī paša likuma 21.1 panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai piederošu vai tās
nomātu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldība dome noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, pašvaldība ir
tiesīga izīrēt pašvaldības attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē (rīcības virzieni, jomas, u.c.) nodarbinātam
kvalificētam speciālistam un speciālistam, kas veic ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu
jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums.
Ar Cēsu novada domes 2018.gada 12.jūlija lēmumu Nr.222 dzīvojamai telpai Saules ielā 23-31, Cēsīs, Cēsu novadā, tika
noteikts speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss. Ņemot vērā dzīvojamo telpu piedāvājumu tirgū Cēsu novada

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/budzeta%20grozijumi.pdf
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administratīvajā teritorijā un speciālistu kapacitāti atrast piemēroto dzīvojamo telpu, jo dzīvojamo telpu pieprasījums
pārsniedz piedāvājumu, un nepieciešamību radīt labvēlīgus priekšnoteikumus palīdzības sniegšanai darba tirgū grūti
piesaistāmajiem kvalificētiem speciālistiem, Cēsu novada dome 2019.gada 31.jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr.239 “Par
speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu statusu noteikšanu pašvaldībai piederošajām dzīvojamām telpām”, ar kuru
papildus 19 dzīvojamām telpām Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā, noteikusi speciālistam izīrējamu dzīvojamo
telpu statusu, tādējādi apmierinot nepieciešamo speciālistu pieprasījumu uz dzīvojamām telpām. Likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir palīdzības
sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā. Ievērojot, ka dzīvojamā telpa Saules ielā 23-31, Cēsīs, Cēsu novadā
šobrīd nav izīrēta nevienam speciālistam un lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu pašvaldības nekustamo īpašumu
apsaimniekošanu, kā arī, lai nodrošinātu objektīvu un sabalansētu palīdzības sniegšanu ar citiem likumā „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” minētajiem palīdzības veidiem, secināms, ka dzīvojamā telpa Saules ielā 23-31, Cēsīs, Cēsu
novadā, būtu izmantojama palīdzības sniegšanai sociālām personu kategorijām. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 2018.gada 12.jūlija lēmumu Nr. 222 “Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās
telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Saules ielā 23-31, Cēsīs, Cēsu novadā”.
 
26.
Par Cēsu novada domes 2017.gada 30.marta lēmuma Nr. 74 “ Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa
noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Leona Paegles ielā 8B-22, Cēsīs, Cēsu novadā” atzīšanu par spēku
zaudējušu
Ziņo: V.Kalandārovs – Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
 
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības dome ar atsevišķu
lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas
dzīvojamās telpas statusu (..), savukārt, šī paša likuma 21.1 panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai piederošu vai tās
nomātu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldība dome noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, pašvaldība ir
tiesīga izīrēt pašvaldības attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē (rīcības virzieni, jomas, u.c.) nodarbinātam
kvalificētam speciālistam un speciālistam, kas veic ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu
jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums.
Ar Cēsu novada domes 2017.gada 30.marta lēmumu Nr.74 dzīvojamai telpai Leona Paegles ielā 8B-22, Cēsīs, Cēsu novadā,
tika noteikts speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss. Ņemot vērā dzīvojamo telpu piedāvājumu tirgū Cēsu
novada administratīvajā teritorijā un speciālistu kapacitāti atrast piemēroto dzīvojamo telpu, jo dzīvojamo telpu
pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, un nepieciešamību radīt labvēlīgus priekšnoteikumus palīdzības sniegšanai darba
tirgū grūti piesaistāmajiem kvalificētiem speciālistiem, Cēsu novada dome 2019.gada 31.jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr.239
“Par speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu statusu noteikšanu pašvaldībai piederošajām dzīvojamām telpām”, ar kuru
papildus 19 dzīvojamām telpām Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā, noteikusi speciālistam izīrējamu dzīvojamo
telpu statusu, tādējādi apmierinot nepieciešamo speciālistu pieprasījumu uz dzīvojamām telpām. Likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir palīdzības
sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā. Ievērojot, ka dzīvojamā telpa Leona Paegles ielā 8B-22, Cēsīs, Cēsu
novadā šobrīd nav izīrēta nevienam speciālistam un lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu pašvaldības nekustamo
īpašumu apsaimniekošanu, kā arī, lai nodrošinātu objektīvu un sabalansētu palīdzības sniegšanu ar citiem likumā „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” minētajiem palīdzības veidiem, secināms, ka dzīvojamā telpa Leona Paegles ielā
8B-22, Cēsīs, Cēsu novadā, būtu izmantojama palīdzības sniegšanai sociālām personu kategorijām. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 2017.gada 30.marta lēmumu Nr. 74 “Par speciālistam izīrējamas
dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Leona Paegles ielā 8B-22, Cēsīs, Cēsu
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novadā”.
 
 
27.
Par Vaives pagasta pārvaldes vadītāja amata vietu
J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 40.pantu un 16.05.2013. Cēsu novada domes noteikumiem Nr.23 “Noteikumi
par balsošanas kārtību Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka,
Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka, Vaives pagasta pārvaldes
vadītāja vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām”, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Rozenbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, Cēsu novada dome nolemj:
 
Ar 01.10.2019. ievēlēt Eviju Atvaru par Vaives pagasta pārvaldes vadītāju.
 
 
28.
Par atbalsta piešķiršanu slēpošanas sacensību “Saules kalna izaicinājums 2019” organizēšanai
Ziņo: I.Krūmiņa, Sporta koordinatore
 
2019. gada 13.septembrī Cēsu novada pašvaldībā saņemts biedrības “Rollertour” (Reģ. Nr. 40008159264, juridiskā adrese:
Meža prospekts-1, Priekuļi, Priekuļu novads) iesniegums ar lūgumu atbalstīt pasākuma “Saules kalna izaicinājums 2019”
organizēšanu, piešķirot finansējumu organizēšanas izdevumu daļējai segšanai. Pieteikums reģistrēts Cēsu novada
pašvaldībā 19.09.2019. ar reģistrācijas Nr. 6-2-6/7/4396.
Ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu “…veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un
sportu”, Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 5. punktu “…finansēt sporta sacensības” un ievērojot Sporta padomes
elektroniskās balsošanas pozitīvo atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      No sporta budžeta nesadalītajiem līdzekļiem piešķirt finansējumu Eur 200 (divi simti eiro) biedrībai "Rollertour"
organizēšanas izdevumu daļējai segšanai.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
29.
Par noteikumu ‘’Grozījumi Darba samaksas noteikumos’’ apstiprināšanu
Ziņo: A. Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja
 
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 12.panta otro daļu, Valsts un
pašvaldību institūciju un amatpersonu atlīdzības likuma 3. panta 6.1 daļu un 5. pantu un  likuma „Par pašvaldībām” 5.
panta sesto daļu, 18. panta ceturto daļu, 21. panta pirmās daļas 13. apakšpunktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
12 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis,
J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt noteikumus „Grozījumi Darba samaksas noteikumos”.
 
 
30.
Par Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr. 20 “Grozījumi Cēsu novada domes 21.06.2018.
saistošajos noteikumos Nr. 21 „Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi””



32. no 34

apstiprināšanu
Ziņo: Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs Vladimirs Kalandārovs
 
      Cēsu novada domes  21.06.2018. saistošie noteikumi Nr.21 “Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un
uzturēšanas saistošie noteikumi” nosaka kapavietas nomas maksas apmēru. Ievērojot Latvijas Republikas Satversmes
tiesas 05.03.2019. spriedumu lietā Nr.2018-08-03 un Tieslietu ministrijas 03.05.2019. skaidrojumu Nr.1-13.10/1620,
saistošajos noteikumus nepieciešams veikt grozījumus attiecībās uz kapa vietas piešķiršanas noteikumiem.
 
Ņemot vērā iepriekš norādīto, kā arī pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 43.panta
pirmās daļas 4. un 6.punktu, šī paša panta trešo daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Malkavs, B.Mežale, D.Trapenciere, J.Žagars, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Rozenbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra saistošos noteikumus Nr.20 “Grozījumi Cēsu novada domes
21.06.2018. saistošajos noteikumos Nr. 21 „Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie
noteikumi””  saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2019. gada
26.septembrī                                                                    
                                                           Nr.20
 
“Grozījumi Cēsu novada domes 21.06.2018. saistošajos noteikumos Nr. 21 „Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un
uzturēšanas saistošie noteikumi””
 
  Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 
43.panta pirmās daļas 4.punktu,
43.panta pirmās daļas 6.punktu un
43.panta trešo daļu
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2018. gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 21 “Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības
un uzturēšanas saistošie noteikumi” šādus grozījumus:
1.     Izteikt saistošo noteikumu 2.10. punktu šādā redakcijā:
“2.10. kapavieta - noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kuru ierāda mirušo (arī urnas ar kremēta miruša cilvēka
pelniem) apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai, tas ir, kopiņas  izveidošanai un apzaļumošanai, krūmu stādīšanai,
soliņa novietošanai, kapa aprīkojuma uzstādīšanai”
2.       Izteikt saistošo noteikumu 2.12. punktu šādā redakcijā
“2.12.kapavietas uzturētājs – fiziska persona, kurai ar Cēsu novada pašvaldības lēmumu ir piešķirta kapavieta mirušas
personas apbedīšanai”
3.       Svītrot saistošo noteikumu 2.13.punktu.
4.       Izteikt saistošo noteikumu 2.14. punktu šādā redakcijā:
“2.14. kapsētas apsaimniekotājs – Cēsu novada pašvaldība vai tās nodaļa, kas pārrauga un kontrolē šo noteikumu
ievērošanu, uzrauga kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu, uztur kārtībā kapsētas teritoriju;
5.       Izteikt saistošo noteikumu 2.15. punktu šādā redakcijā:
“2.15.kapsētas pārzinis – Cēsu novada pašvaldības nozīmēta persona, kura saskaņā ar darba līgumu pilda šajos
noteikumus paredzētos pienākumus;”
6.       Izteikt saistošo noteikumu 2.16. punktu šādā redakcijā;
“2.16.kapavietu komisija – Cēsu novada pašvaldības izveidota komisija, kas nodrošina nekoptas kapavietas aktēšanu;”
7.       Izteikt saistošo noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:
“6. Citu personu, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, apbedīšana
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jaunās kapavietās iespējama, ja tās laulātā vai vismaz viena pirmās un otrās pakāpes radinieka deklarētā dzīvesvieta ne
mazāk kā vienu gadu ir Cēsu novada administratīvajā teritorijā, un tieši šī persona lūdz piešķirt kapavietu mirušas
personas apbedīšanai.”
8.       Izteikt saistošo noteikumu 16. punktu šādā redakcijā:
“16.Lēmumu par kapavietas lietošanas tiesību piešķiršanu, pamatojoties uz personas iesniegumu par kapavietas
lietošanas tiesību piešķiršanu pieņem Cēsu novada pašvaldības nozīmēta persona, piecu darba dienu laikā no iesnieguma
saņemšanas brīža.”
9.       Izteikt saistošo noteikumu 17. punktu šādā redakcijā:
“17.Iesniedzot iesniegumu par kapavietas lietošanas tiesību piešķiršanu, persona iesniegumam pievieno dzimtsarakstu
nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), mirušajam, kas tika kremēts arī urnas pavadvēstuli.”
10.   Svītrot saistošo noteikumu 17.1. punktu.
11.   Izteikt saistošo noteikumu 18.punktu šādā redakcijā:
“18.Kapavietas uzturētāja nāves gadījumā, kapavietas lietošanas tiesības uz personas iesnieguma pamata var tikt
piešķirtas personai, kas ir kapavietas uzturētāja laulātais, radinieks vai kapavietā apbedītā mirušā laulātais vai radinieks.
Iesniedzot iesniegumu, personai ir jāiesniedz radniecību apliecinoši dokumenti.”
12.   Izteikt saistošo noteikumu 23.punktu šādā redakcijā:
“23. Pamatojoties uz kapavietas uzturētāja rakstveida iesniegumu, kapsētas pārzinis ģimenes kapavietu var paplašināt uz
kapavietai piegulošās brīvās zemes (teritorijas) rēķina.”
13.   Izteikt saistošo noteikumu 26.punktu šādā redakcijā:
“26.Lēmums par kapavietas lietošanas tiesību piešķiršanu zaudē spēku, ja:”
14.   Svītrot saistošo noteikumu 27.punktu.
15.   Svītrot saistošo noteikumu 29.punktu.
16.   Svītrot saistošo noteikumu 45.punktu.
17.   Svītrot saistošo noteikumu 54.2.punktu.
18.   Svītrot saistošo noteikumu 57.punktu.
19.   Svītrot saistošo noteikumu 62.punktu.
20.   Svītrot saistošo noteikumu 63.punktu.
21.   Izteikt saistošo noteikumu 64.punktu šādā redakcijā:
“64.Ja kapavietas uzturētājs  1 (viena) gada laikā nav labiekārtojis un kopis uzturēšanā nodotās kapavietas brīvo platību,
kapsētas pārzinis kapavietas uzturētājam ierakstītā pasta sūtījumā nosūta rakstveida brīdinājumu par kapavietas
lietošanas tiesību izbeigšanu attiecībā uz kapavietas uzturētājam nodoto brīvo platību un šīs brīvās kapavietas platības
piešķiršanu citai personai. Rakstveida brīdinājums kapavietas uzturētājam tiek nosūtīts 6 (sešus) mēnešus pirms brīvās
platības ierādīšanas citai personai.”
22.   Izslēgt no saistošajiem noteikumiem 2.pielikumu.
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra  saistošo noteikumu Nr. 20 “Grozījumi Cēsu novada domes 21.06.2018.
saistošajos noteikumos Nr. 21 „Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
 

1.    Īss saistošo noteikumu projekta
satura izklāsts

Saistošie noteikumu grozījumi paredz precizējumus atbilstoši
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
29.05.2019. vēstulē Nr.1-18/5200 norādītajiem ieteikumiem.
Saistošajos noteikumos ar grozījumiem tiek mainīts regulējums
attiecībā uz kapa vietu piešķiršanas kārtību, paredzot, ka
pašvaldības nozīmēta persona pieņem lēmumu par kapavietas
lietošanas tiesību piešķiršanu personai, kas vēršas ar
iesniegumu par kapavietas lietošanas tiesību piešķiršanu
mirušas personas apbedīšanai. Vienlaikus no saistošajiem
noteikumiem tiek svītroti punkti, kas saistošo noteikumu
darbības laikā tika atzīti par nepiemērojamiem.

2.    Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības pamatojums

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 05.03.2019. spriedums
lietā Nr.2018-08-03,  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 29.05.2019. vēstulē Nr.1-18/5200, Tieslietu
ministrijas 03.05.2019. vēstule Nr.1-13.10/1620.
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3.    Informācija par plānoto saistošo
noteikumu projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nav aprēķināta

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

Nav

5.    Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Cēsu novada Īpašumu
apsaimniekošanas pārvalde.

6.    Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.  
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