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Lēmums Nr. 276 Par nekustamā īpašuma Lielā Līvu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov.,
sastāvā esošas ēkas ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3103 002 piespiedu
sakārtošanu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Būvvaldes vadītāja
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc
juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta otro
daļu, ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā
dienā pēc tā nodošanas pastā.

Lēmums Nr. 277 Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā īpašuma Gaujas
ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībai pieder ēku nekustamais īpašums Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 506 0017,
ko veido divas ražošanas ēkas un viena palīgēka ar kadastra apzīmējumiem 4201 006 0410 004, 4201 006 0410 005 un
4201 006 0410 006, īpašums saistīts ar zemes gabalu Gaujas ielā 8/10, Cēsīs, Cēsu nov. Īpašuma tiesības uz ēku
nekustamo īpašumu Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu nov., nostiprinātas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0043 3316, Cēsu pilsētas pašvaldībai, reģistrācijas kods 90000031048,
lēmuma datums 24.04.2008.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma, pārejas noteikumu 13.punktu, Cēsu novada
pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048 ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas tiesību un saistību pārņēmēja.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Gaujas ielā 8/10, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 006 0410, nostiprinātas
Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 52, (vārds,uzvārds) lēmuma
datums 10.11.2009.
Pašvaldībā saņemts XX 25.09.2017. iesniegums (reģistrēts 27.09.2017. Nr. 7/3565), ar lūgumu par labu Iesniedzējai
atsavināt Cēsu novada pašvaldībai piederošās ēkas ar kadastra apzīmējumiem 4201 006 0410 004, 4201 006 0410 005
un 4201 006 0410 006, samaksu veicot ar atlikto maksājumu.
Pašvaldības īpašumi atsavināmi saskaņā ar Atsavināšanas likumu, kura 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi
kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošas zemes, vai zemes
starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei. Tādējādi XX saskaņā ar šā likuma 4.panta ceturtās daļas. 1.punktu atbilst personu
statusam, kuras tiesīgas ierosināt publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, kā arī ir iesniegti visi Ministru
kabineta 01.02.2011.noteikumu Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” noteiktie dokumenti.
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.
Saskaņā ar Pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem, ēku īpašuma atlikusī bilances vērtība uz 01.09.2017 sastāda
19508.25 EUR (ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0410 004- 6211.53 EUR , ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 006
0410 005 – 8714.41 EUR un ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0410 006 – 4595.93 EUR), un, saskaņā ar Valsts
zemes dienesta 29.09.2017. sagatavoto Kadastra informāciju, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
85.pantam, Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 20258.00 EUR.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk Atsavināšanas likums, 1.panta 6.punktu, Pašvaldība
saņēmusi SIA „Invest Cēsis” vērtējumu, saskaņā ar kuru ēku nekustamā īpašuma Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu nov.,
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visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir 26 000 EUR (divdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi).
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 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu un piekto daļu, un, ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no Pašvaldības iestādēm par
Īpašuma nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 05.09.2017. sēdē
konstatēts, ka nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju izpildei (prot. Nr.36), ievērojot Pašvaldības
mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 05.10.2017. priekšlikumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par
(E.Geruļskis, J.Goba, M.Sestulis, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, J.Rozenbergs, R.Sproģis,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu nov., (kadastra
numurs 4201 506 0017), turpmāk – Īpašums, pārdodot to par brīvu cenu.
2. Apstiprināt Īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 26 000 EUR (divdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi).
3. Piedāvāt nekustamā īpašuma, Gaujas ielā 8/10, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 006 0410, īpašniekam
izmantot pirmpirkuma tiesības uz 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 pasažieru autobusa VOLVO B10M nodošanu atsavināšanai
un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Cēsu novada pašvaldībā, turpmāk – Pašvaldība, saņemts Vaives pagasta pārvaldes vadītājas iesniegums (reģistrēts
20.09.2017. ar Nr.14/4312), ar kuru iesniedzējs lūdz uzsākt tā rīcībā esošā pasažieru autobusa VOLVO B10M, valsts
reģistrācijas numurs JP6020, turpmāk – Transportlīdzeklis, izsoles procedūru, tādējādi apliecinot, ka tas nav
nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta
6.punktu iesniegts sertificēta eksperta 07.09.2017. novērtējums, saskaņā ar kuru: Transportlīdzekļa tirgus vērtība noteikta
4700.00 EUR ( četri tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi), t.sk., PVN. Novērtējumu veicis tehniskais vērtētājs Jānis
Pušpurs, sertifikāts Nr. AA 380, derīgs līdz 28.02.2019. Transportlīdzeklis: identifikācijas Nr.: YV31MA5141A053782, motora
tilpums: 9.6 L, motora jauda: 180 KW, degviela: dīzeļdegviela, riteņu piedziņa: 4x2, 1. reģistrācija: 07.09.2001., krāsa:
dzeltena-zila, odometra rādījums: 216160 km, sēdvietu skaits: 44, tehniskā apskate: nav, uzņemts Vaives pagasta
pārvaldes pamatlīdzekļu uzskaitē ar reģ. Nr.: /P141537, atlikusī bilances vērtība uz 01.09.2017. sastāda 11555.97 euro,
lietotājs: Vaives pagasta pārvalde.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu
un otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro daļu, 9.panta trešo daļu, 11.panta otro daļu un 16.panta pirmo un
otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām pašvaldības iestādēm par
Transportlīdzekļa nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai un ievērojot Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijas 23.10.2017. priekšlikumu (protokols Nr.16), Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, M.Sestulis,
G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, J.Rozenbergs, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai pasažieru autobusa VOLVO B10M, valsts reģistrācijas numurs JP 6020, identifikācijas Nr.
YV31MA5141A053782, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
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2. Apstiprināt Transportlīdzekļa izsoles sākumcenu: 4700.00 EUR ( četri tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi),
t.sk., PVN.
3. Apstiprināt Transportlīdzekļa izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
4. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
PASAŽIERU AUTOBUSA VOLVO B10M izsoles noteikumi
1. vispārīgie noteikumi
1.1. Pasažieru autobusa VOLVO B10M, valsts reģistrācijas numurs JP 6020, turpmāk – Transportlīdzeklis, izsoles
noteikumi, turpmāk – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Transportlīdzekļa izsole atbilstoši Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2. Transportlīdzekļu atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3. Izsoli organizē Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
1.4. Transportlīdzekļa izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.,
- 2017. gada 23. novembrī, plkst. 13:00;
1.5. Transportlīdzekļa izsoles sākumcena tiek noteikta: 4700.00 EUR ( četri tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi), t.sk.,
PVN.
1.6.Izsoles solis – 20.00 EUR (divdesmit euro, 00 centi).
1.7.Nodrošinājuma nauda – 10% no Transportlīdzekļa sākumcenas, t.i., 470.00 EUR (četri simti septiņdesmit euro,
00centi).
1.8. Nodrošinājuma nauda ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā - Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr.
90000031048, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi „Nodrošinājuma
nauda pasažieru autobusa izsolei”.
1.10. Sludinājums par Transportlīdzekļa izsoli publicējams, laikrakstā „Druva”, laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un
pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
1.11. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
2. TRANSPORTLĪDZEKĻa raksturojums
2.1. Transportlīdzeklis :
2.1.1.marka, modelis: VOLVO B10M , pasažieru autobuss, valsts reģistrācijas numurs JL2060, identifikācijas Nr.: Nr.
YV31MA5141A053782, motora tilpums: 9.6 L, motora jauda: 180KW, degviela: dīzeļdegviela, riteņu piedziņa: 4x2, 1.
reģistrācija: 07.09.2001., krāsa: dzeltena - zila, odometra rādījums: 216160km, sēdvietu skaits: 44, stāvvietu skaits: 39,
tehniskā apskate: nav; Komplektācija: pilsētas autobuss, hidroliskais stūres pastiprinātājs, automātiskā pārnesumu kārba,
piekare: pneimatiskā, 3 mehāniskās jumta lūkas, borta kompjūters, elektriski regulējami spoguļi, auduma apdares salons,
ABS, audioaparatūra AM/DVD;
2.1.2.Transportlīdzeklis ir Cēsu novada pašvaldības īpašumā, saskaņā ar transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību Nr. AF
1312560;
2.1.3.Transportlīdzeklim netiek noteikts garantijas termiņš ;
2.1.4.Transportlīdzekļa pārreģistrācijas un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs ;
2.1.5.Transportlīdzekli var apskatīt, iepriekš sazvanot Mārci Leimani, telefons 28331514.
3. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1. Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Transportlīdzekli un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. 3.2. Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2017.gada 22.
novembrim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.kabinetā (tālr. 26104449,
Komisijas sekretārs) jāreģistrējas un jāiesniedz šādi dokumenti: 3.2.1. juridiskai personai:
3.2.1.1. pārstāvja pilnvara (oriģināls) vai cits dokuments, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu;
3.2.1.2. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz juridisko personu nav pasludināts maksātnespējas process,
nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu
vai darbības izbeigšanu;
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3.2.1.3. statūtu noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.4. informācija par nodrošinājuma naudas iemaksu.
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.2.2. Fiziskai personai:
3.2.2.1.uzrāda personas apliecinošu dokumentu – pasi;
3.2.2.2. rakstisks apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process;
3.2.2.3. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu.
3.3. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku
reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas
adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta
apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4. Persona netiek reģistrēta, ja:
3.4.1. nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta.
4.

IZSOLES PROCESS

4.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem
un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
4.2. Izsole var notikt arī tad, ja uz Transportlīdzekli reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
4.3. Ja noteiktajā laikā uz Transportlīdzekli ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens
dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo
vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
4.3.1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
4.3.2. noteikt, ka izsole nenotiek.
4.4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma
nauda netiek atmaksāta.
4.5. Ja Komisija pieņem Noteikumu 4.3.1.punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt
Transportlīdzekļa pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas
neapstiprina gatavību iegādāties Transportlīdzekli par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ
nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
4.7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un
piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
4.8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
4.9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka
reģistrācijas numuram.
4.11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
4.15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Transportlīdzekli, paziņo sākumcenu, kā arī izsoles soli – summu
par kādu sākumcena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.16. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.17. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
4.18. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Transportlīdzekļa sākumcenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
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4.19. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo
solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena
Transportlīdzeklis ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena
tiek ierakstīti protokolā.
4.20. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Transportlīdzekļa tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
ka viņš palielina solīto Transportlīdzekļa cenu par noteikto izsoles soli.
4.21. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu
ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. dalībnieki velk lozes
atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.22. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.23. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai
savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.24. Izsoles dalībnieks, kurš Transportlīdzekli nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un
neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā Transportlīdzekļa. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no
dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši
vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks,
komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 4.3. un 4.5.punktiem.
4.25. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Transportlīdzekli, saņem izziņu par izsolē
iegūto Transportlīdzekli. Izziņā norādīta nosolītā Transportlīdzekļa cena un samaksas kārtība.
4.26. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Transportlīdzekli, atmaksā nodrošinājuma naudu piecu darba dienu laikā.
5. Samaksas kārtība
5.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, t.sk., PVN 21%, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu,
jāsamaksā par nosolīto Transportlīdzekli līdz 2017. gada 8. decembrim ieskaitot;
5.2.
Ja nosolītājs līdz 2017.gada 8. decembrim nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt
lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Transportlīdzekli un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles
dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Transportlīdzekli
pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu
nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Transportlīdzekļa pirkšanu par paša nosolīto
augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas
piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums
Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta;
5.3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Transportlīdzekli, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta
pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un
Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
6.

Nenotikusi izsole

6.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2. sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
7.

Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

7.1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome nākošajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un
attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas;
7.2. Pirkuma līgumu paraksta trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
8.

Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
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8.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 dienu
laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas;
8.2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie termiņi.

Lēmums Nr. 279 Par Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas Kapu
saimniecības sniegtajiem saimnieciskajiem (maksas) pakalpojumiem
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta desmitajā daļā noteikto, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas
efektīvi, kā arī valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams pilnveido, izvērtējot arī
funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju, un apsverot
deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojumu izmantošanu, izvērtējot nepieciešamību pēc Cēsu novada Kapu saimniecības
sniegtajiem saimnieciskajiem (maksas) pakalpojumiem un to vai tirgus spēj nodrošināt šo pakalpojumu sniegšanu,
pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 23.punktu, ievērojot Cēsu novada domes
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 12.10.2017. atzinumu (prot. Nr.9) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
19.10.2017. (prot. Nr.13) atzinumu,
Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, M.Sestulis, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, J.Rozenbergs, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Ar 01.01.2018. pārtraukt sniegt šādus Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas Kapu saimniecības sniegtos
saimnieciskos (maksas) pakalpojumus, kas noteikti un apstiprināti ar Cēsu novada domes 12.12.2013. lēmumu Nr. 524
‘’Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu novada kapsētās’’ (prot. Nr. 22, 18.punkts):
1.1.kapu rakšanu,
1.2.mirušā aiznešanu un kapa aizbēršanu,
1.3.celiņa izlikšanu ar skujām,
1.4.transporta pakalpojumus,
1.5.sveču uzstādīšanu,
1.6.dēļu pārdošanu kapa malu nostiprināšanai,
1.7.zārku un krustu pārdošanu,
1.8.atļauja apbedīšanas pakalpojuma sniegšanai.
2. Noteikt, ka ar 01.01.2018. Cēsu novada Veismaņu kapu un Rāmuļu kapu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu veic
Cēsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa.
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam līdz 01.01.2018. organizēt visas nepieciešamās
darbības un dokumentu sagatavošanu saistībā ar lēmuma 1.un 2.punkta izpildi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 280 Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2017.gada budžetā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Cēsu novada domes
26.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 „Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu” un ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 19.10.2017.atzinumu (prot. Nr.13), Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba,
M.Sestulis, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, J.Rozenbergs, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
1.
1.1.
1.2.

Izdarīt Cēsu novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta 09.510. – Izglītības pasākumi šādus grozījumus:
samazināt budžeta līniju Domes priekšsēdētāja pieņemšana par 48 EUR;
samazināt budžeta līniju Dziesmu svētku materiālu iegāde par 350 EUR;
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1.3.
samazināt budžeta līniju izglītojoši semināri vecākiem, vecāku diena par 172
EUR;
1.4.
samazināt budžeta līniju sadarbības projekti par 1561 EUR;
1.5.
samazināt budžeta līniju Skolotāju konference augustā par 148 EUR;
1.6.
samazināt budžeta līniju Skolēnu prakse vasarā par 675 EUR;
1.7.
palielināt budžeta pozīciju Metodiskais darbs par 763 EUR, no kuriem
izdevumi pirmsskolas izglītībai palielinās par 210 EUR un pamata un vispārējā izglītība par 553 EUR.
1.8.
palielināt budžeta pozīciju Datortehnikas iegāde izglītības iestādēs 1900 EUR;
1.9.
palielināt budžeta pozīciju Izglītības iestāžu akreditācija 141 EUR;
1.10.
iekļaut budžetā pozīciju Pateicības rakstu pamatnes 150 EUR.
2. Finanšu nodaļai 1.punktā minēto iekļaut 2017.gada budžeta grozījumos.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 281 Par grozījumiem LAD projektā “ Skolas piens” 2017.gada
budžetā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Cēsu novada domes
26.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Cēsu novada pašvaldības 2017. gada budžetu ”, uz LR Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta noteikumiem Nr. 485 “ Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un
uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm”, uz Cēsu novada izglītības iestāžu
iesniegumiem un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.10.2017. atzinumu (prot. Nr.13), Cēsu novada dome
ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, M.Sestulis, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, J.Rozenbergs,
R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta 09.000 – LAD projekts “ Skolas piens” turpmāk saukts
“Piens un auglis skolai” šādus grozījumus:
1.1.palielināt budžeta līniju “Piens skolai” izdevumi – par 804 EUR;
1.2.palielināt budžeta līniju “ Piens skolai” ieņēmumi - par 804 EUR;
1.3.izveidot jaunu budžeta līniju “Auglis skolai” izdevumi - par 2879 EUR;
1.4.izveidot jaunu budžeta līniju “Auglis skolai” ieņēmumi –par 2879 EUR.
2. Finanšu nodaļai 1.punktā minēto iekļaut 2017.gada budžeta grozījumos.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 282 Par Cēsu novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošo
noteikumu Nr.24 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās
vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”
apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 5.punktu, Cēsu novada pašvaldības Izglītības stratēģiju (apstiprināta ar Cēsu novada domes
2015.gada 29.oktobra lēmumu Nr.251 ,,Par Cēsu novada pašvaldības Izglītības stratēģijas apstiprināšanu” (prot. Nr.15,
5.p.)), ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.10.2017. atzinumu (prot.Nr.12) un Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 19.10.2017. atzinumu (prot.Nr.13), lai pašvaldība nodrošinātu izglītības pakalpojumu
daudzveidību vispārējā izglītībā, Cēsu novada dome ar 9 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, J.Rozenbergs, R.Sproģis, J.Žagars), pret – 2 (J.Goba, M.Sestulis), atturas – nav, nolemj:
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1. Apstiprināt Cēsu novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošos noteikumus Nr.24 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada
pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” saskaņā ar pielikumu.
2.
Atcelt Cēsu novada domes 2017.gada 5.oktobra saistošos noteikumus Nr.23 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada
pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu
novada teritorijā” apstiprināšanu”.
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2017.gada
26.oktobrī
Nr.24
Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei
Izdoti saskaņā ar likuma
,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I.
Vispārīgais jautājums
1.
Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība (turpmāk pašvaldība) sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas (turpmāk – līdzfinansējums) privātajai izglītības
iestādei.
II.
Līdzfinansējuma apmērs un piešķiršanas nosacījumi
2.
Līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamam mēnesī tiek noteikts ar pašvaldības domes lēmumu
katru budžeta gadu atbilstoši vidējām izmaksām pašvaldības skolās.
3.
Ja vispārējās izglītības pakalpojuma izmaksas privātajā izglītības iestādē ir mazākas nekā
līdzfinansējums, pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu apmērā, kas atbilst vispārējas izglītības pakalpojuma izmaksām
privātajā izglītības iestādē.
4.
Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi:
4.1.
privātā izglītības iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā;
4.2. privātā izglītības iestāde īsteno licencētu vispārējās izglītības programmu;
4.4. privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums ar pašvaldību par līdzfinansējuma piešķiršanu attiecīgā
izglītojamā vispārējās izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē un iesniegta izmaksu tāme;
4.5. privātā izglītības iestāde nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē;
4.6. izglītojamā un vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā
teritorijā;
4.7. izglītojamais ir reģistrēts vispārējās izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē;
4.8. izglītojamā likumiskajam pārstāvim un privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums par vispārējās izglītības
programmas apgūšanu.
5.
Līdzfinansējums tiek piešķirts, ja privātā izglītības iestāde samazina izglītojamā likumiskā pārstāvja
maksu par vispārējās izglītības programmas īstenošanu tādā apmērā, kas atbilst izmaksātajam līdzfinansējuma apmēram.
6.
Līdzfinansējums nav paredzēts izglītojamā ēdināšanas izdevumu segšanai.
III.
Līdzfinansējuma izmaksas un pārtraukšanas kārtība
7.
Pašvaldība un privātā izglītības iestāde slēdz līgumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu.
8.
Lai pamatotu līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, privātā izglītības iestāde,
slēdzot līgumu ar pašvaldību, pievieno izmaksu tāmi atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc
naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna privātā izglītības iestāde, atbilstoši
apstiprinātai plānoto izdevumu tāmei. Tāme tiek sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko
klasifikāciju.
9.
Privātā izglītības iestāde līdz katra mēneša piektajam datumam iesniedz pieprasījumu
līdzfinansējuma saņemšanai (pielikums) un rēķinu līdzfinansējuma saņemšanai pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas
centrā vai nosūta to pašvaldībai pa pastu vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi dome@cesis.lv atbilstoši
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normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
10.
Pašvaldības Izglītības nodaļas atbildīgais darbinieks pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību
noteikumos noteiktajām līdzfinansējuma saņemšanas prasībām un iesniedz rēķinu samaksai pašvaldības Finanšu nodaļā.
11.
Pašvaldībai ir tiesības veikt pārbaudi privātajā izglītības iestādē par līdzfinansējuma izlietošanu atbilstoši
noteikumos paredzētajiem noteikumiem un pieprasīt informāciju par izglītojamo apmeklējuma uzskaiti.
12.
Pašvaldības Finanšu nodaļa saskaņā ar rēķinu veic norēķinus ar privāto izglītības iestādi 10 darbdienu
laikā pēc rēķina saņemšanas, naudas līdzekļus ieskaitot privātās izglītības iestādes kontā kredītiestādē.
13.
Pašvaldība pārtrauc līdzfinansējuma izmaksu, ja:
13.1.
izglītojamā vai vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vairs nav deklarēta pašvaldības
administratīvajā teritorijā;
13.2.
pašvaldība konstatē, ka piešķirtais līdzfinansējums netiek izmantots atbilstoši noteikumiem;
13.3.
izglītojamais Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē datu bāzē nav reģistrēts attiecīgajā
privātajā izglītības iestādē.
14.
Izglītības nodaļas atbildīgais speciālists paziņo privātajai izglītības iestādei par līdzfinansējuma
pārtraukšanu konkrētajam izglītojamam.
15.
Ja līdzfinansējuma pārmaksa ir izveidojusies privātās izglītības iestādes vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai
nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz līdzfinansējumu, privātā izglītības iestāde
mēneša laikā pēc tam, kad nosūtīts pašvaldības rakstiskais paziņojums, pārmaksātos līdzekļus ieskaita pašvaldības kontā,
kas norādīts rakstiskajā paziņojumā.
IV.
Noslēguma jautājums
Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
Pielikums
Cēsu novada domes 26.10.2018.
saistošajiem noteikumiem Nr.24
Privātās izglītības iestādes pieprasījums līdzﬁnansējuma saņemšanai
par laika posmu no 20.gada _ līdz 20.gada
Privātās izglītības iestādes nosaukums

_

Juridiskā adrese
Reģistrācijas
numurs

_
_
_
_

Banka
Kods
Konts

Nr.p.k.

_

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā adrese

Pašvaldības
izmaksājamais
līdzﬁnansējums
mēnesī (euro

Datums _
Sagatavotājs:
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona:
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Pielikums
Cēsu novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.24
,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
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1. Īss Saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

2. Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
pamatojums

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

Cēsu novada domes saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka
kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sedz
licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas (turpmāk –
līdzﬁnansējums) privātajai izglītības iestādei.
Pašvaldība piešķir līdzﬁnansējumu, ja izglītojamais, kura dzīvesvieta
deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, apgūst vispārējās
izglītības programmu privātajā izglītības iestādē.
Noteikumi noteic pašvaldības līdzﬁnansējuma apmēra noteikšanas
kārtību, nosacījumus tā piešķiršanai, izmaksas kārtību un pārtraukšanas
noteikumus.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka
pašvaldībai kā viena no autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju
izglītību. Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 5.punkts nosaka, ka
pašvaldība uz savstarpēja līguma pamata var piedalīties privāto
izglītības iestāžu ﬁnansēšanā. Pašvaldības atbalsts nodrošinās izglītības
pakalpojumu daudzveidību vispārējā izglītībā, dodot iespēju izglītojamā
vecākam izvēlēties bērnam atbilstošu izglītības programmu.
Saistošie noteikumi palielinās pašvaldības izdevumus, 2018.gadā
budžetā būs nepieciešami apmēram 40 000 EUR. Izdevumi tiks
paredzēti pašvaldības budžetā.

Nav

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un administratīvajām
procedūrām.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Lēmums Nr. 283 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai izglītībai,
profesionālajai izglītībai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”, 6.pielikumu „Mērķdotācijas 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 iemaksām”, LR Ministru kabineta
10.10.2017.rīkojuma Nr.562 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2017.gadam”,
1.pielikumu , Cēsu novada pašvaldības 02.09.2016. lēmumu Nr.232 „ Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu
novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
19.10.2017.(prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, M.Sestulis, G.Grosbergs,
P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, J.Rozenbergs, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālo izglītības
iestāžu, pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 3 529 976 EUR, (trīs miljoni pieci simti divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši
euro) sadalīt:
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Nr.p.k

Izglītības iestāde

Mērķdotācija
2017.g.IX-XII
EUR

1.1.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzija
Cēsu Valsts ģimnāzija
Cēsu Pilsētas vidusskola
Cēsu 1. pamatskola
Cēsu 2. pamatskola
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola
Līvu sākumskola
Rāmuļu pamatskola
Cēsu Profesionālā
vidusskola
PAVISAM

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

120 340.00

Mērķdotācija
kopā
2017.gadam
EUR
360 804.00

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm
EUR
21 100.00

204 536.00
268 392.00
177 176.00
158 060.00
92 168.00

614 656.00
829 480.00
516 712.00
472 716.00
264 656.00

38 988.00
34 476.00
15 172.00
19 860.00
8 448.00

21 480.00
31 244.00
89 324.00

94 600.00
92 060.00
284 292.00

6 772.00
3 112.00
8 808.00

1 162 720.00

3 529 976.00

156 736.00

2. Lēmums ir spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim.
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai, veicot grozījumus Cēsu novada domes 26.01.2017. saistošajos
noteikumos Nr.1 „Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu” ietvert lēmumā minēto finansējumu.
4.Uzdot DACVĢ (direktore D.Eglīte), Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa), Cēsu Pilsētas vidusskolai (direktore
A.Sīmane), Cēsu 1. pamatskolai (direktore A.Būre), Cēsu 2. pamatskolai (direktore I.Brammane), Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolai (direktore R.Blaževica), Līvu sākumskolai (direktore A.Gabranova), Rāmuļu pamatskolai (direktora p.i.
A.Gabranova), Cēsu Profesionālajai vidusskolai (direktors G.Zvejnieks) 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.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 284 Par mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likumu „Par Valsts budžetu 2017.gadam”, 9.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības
iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, LR Ministru kabineta 10.10.2017.rīkojuma Nr.562 “Par mērķdotāciju sadalījumu
pašvaldībām- pašvaldību izglītības iestādēm 2017.gadam”, 4.pielikumu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
19.10.2017.(prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, M.Sestulis, G.Grosbergs,
P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, J.Rozenbergs, R.Sproģis, J.Žagars), 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 253 904.00 EUR(divi simti
piecdesmit trīs tūkstoši deviņi simti četri euro) sadalīt:
Nr.
p.k.

Izglītības iestāde

Mērķdotācija
2017.g.IX-XII
EUR

1.1.

Cēsu pilsētas 1.
pirmskolas
izglītības iestāde

6 888.00
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Mērķdotācija
kopā
2017.gadam
EUR
16 808.00

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm
600.00

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

Cēsu pilsētas 3.
pirmskolas
izglītības iestāde
Cēsu pilsētas 4.
pirmskolas
izglītības iestāde
Cēsu pilsētas 5.
pirmskolas
izglītības iestāde
Cēsu 2. pamatskola
Līvu sākumskola
Rāmuļu pamatskola
PAVISAM

23 896.00

70 328.00

5 864.00

19 612.00

50 964.00

2 892.00

27 816.00

70 232.00

2 000.00

11 568.00
2 072.00
1 796.00
93 648.00

31 272.00
11 168.00
3 132.00
253 904.00

0
1 588.00
312.00
13 256.00

2. Lēmums ir spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai, veicot grozījumus Cēsu novada 26.01.2017. saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu” ietvert lēmumā minēto finansējumu.
4. 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 sākumskolai
(direktore A.Gabranova), Rāmuļu pamatskolai (direktora p.i. A.Gabranova), 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.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 285 Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2017. gadam”, 7.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām- interešu izglītības
programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, LR Ministru
kabineta 10.10.2017.rīkojuma Nr.562 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm
2017.gadam”, 2.pielikumu, Cēsu novada domes Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales
komisijas 07.09.2017. (prot.Nr.1) lēmumu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.10.2017.(prot.Nr.13)
atzinumu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, M.Sestulis, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, J.Rozenbergs, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām- interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 183 562.00 EUR (viens simts astoņdesmit trīs tūkstoši pieci simti
sešdesmit divi euro ) sadalīt sekojoši:
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Mērķdotācija
2017.g.1.septembra31.decembrim.

1.1.

Cēsu Bērnu un jauniešu
centrs

58 428.00

Mērķdotācija
kopā
2017.gadam
EUR
164 770.00

1.2.pie vispārizglītojošām skolām interešu izglītības programmu realizācijai tarificēt
18 792.00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit divi euro)
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tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm
10 124.00

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Mērķdotācija
2017.g.1.septembra31.decembrim.

1.2.1.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzija
Cēsu Valsts ģimnāzija
Cēsu Pilsētas vidusskola
Cēsu 1. pamatskola
Cēsu 2. pamatskola
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola
Līvu sākumskola
Rāmuļu pamatskola
Cēsu internātpamatskolaattīstības centrs
Cēsu Jaunā sākumskola
PAVISAM

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm

516.00

Mērķdotācija
kopā
2017.gadam
EUR
1 532.00

872.00
1 660.00
840.00
920.00
600.00

3
5
2
2
1

1 272.00
192.00
0.00
72.00
0.00

88.00
172.00
348.00

440.00
476.00
348.00

40.00
0.00
0.00

128.00
6 144.00

128.00
18 792.00

0.00
1 608.00

816.00
204.00
400.00
768.00
680.00

32.00

2. Lēmums ir spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.
3.Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai, veicot grozījumus Cēsu novada 26.01.2017. saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu” ietvert lēmumā minēto finansējumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 286 Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2017. gadam”, 8 pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību
speciālajām pirmskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un
rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem” un LR
Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumiem Nr.477 „Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības
iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” , LR Ministru kabineta 10.10.2017.rīkojuma Nr.562 “Par
mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām- pašvaldību izglītības iestādēm 2017.gadam”, 3.pielikumu, ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 19.10.2017.(prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba,
M.Sestulis, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, J.Rozenbergs, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām-pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā
reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās
attīstības traucējumiem 1 664 318.00 EUR (viens miljons seši simti sešdesmit četri tūkstoši trīs simti astoņpadsmit
euro) sadalīt:
Pedagogu d/a un VSAOI
IX-XII
Kopā
2017.gadam

Cēsu pirmsskolas izglītības
iestāde „Pīlādzītis”
Cēsu internātpamatskolaattīstības centrs
PAVISAM
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Uzturēšanas izdevumiem
IX-XII
Kopā
2017.gadam

Pavisam
mērķdotācija

28 419.00

85 684.00

347 836.00

92 504.00

262 152.00

tajā
skaitā
kvalitātes
pakāpēm
17 408.00

200 288.00

618 472.00

11 556.00

240 710.00

698 010.00

1 316 482.00

292 792.00

880 624.00

28 964.00

269 129.00

783 694.00

1 664 318.00

2. Lēmums ir spēkā līdz 2017. gada 31.decembrim.
3. Uzdot Cēsu pirmsskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis” (vadītāja A.Pāže) un Cēsu internātpamatskolai- attīstības
centram (direktors Z.Ozols) nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm,
internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām
internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai, veicot grozījumus Cēsu novada 26.01.2017. saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu” ietvert lēmumā minēto finansējumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 287 Par nedzīvojamo telpu (ģērbtuves, dušas) Sporta namā, Pūces
ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas maksas apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, atbilstoši ar Cēsu novada
domes 08.10.2015. lēmumu Nr.239 apstiprināto noteikumu Nr.38 „Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldības iestādes un
aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus,
nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus” 20.2.punktam, lai nodrošinātu iespēju sniegt pakalpojumu
iznomājot nedzīvojamās telpas Sporta namā, Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadā un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 19.10.2017. atzinumu (prot. Nr.13), Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, M.Sestulis,
G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, J.Rozenbergs, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
Apstiprināt Sporta nama, Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.42010080432) 1.stāva
(cokolstāva) ģērbtuvju, t.sk. dušu, nomas maksu par telpu izmantošanu 1 (vienu) stundu, juridiskai personai, kura īsteno
profesionālās ievirzes programmu vai interešu izglītības programmu sportā, 4,07 EUR (četri eiro, 07 centi), t.sk.PVN.

Lēmums Nr. 288 Par grozījumiem Cēsu novada domes 27.03.2014. lēmumā Nr.
162 “Par nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.
4201 005 1502, nodošanu pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle””
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada dome 2014.gada 27.martā pieņēma lēmumu Nr. 162 “Par nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu
novads, kadastra Nr. 4201 005 1502, nodošanu pārvaldīšanā SIA “Vidzemes koncertzāle”” (prot. Nr.4, 13.p.), saskaņā ar
kuru SIA “Vidzemes koncertzāle” uzdots veikt nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201
005 1502, sastāvošu no divām zemes vienībām, kadastra apzīmējums 4201 005 1502, ar platību 3037 m2 un 4201 005
0007, ar platību 40 m2, un ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001, kopējā platība 7004.5 m2, pārvaldīšanu no
2014.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam. 2014.gada 31.martā starp Cēsu novada pašvaldību un SIA “Vidzemes
koncertzāle” noslēgts Pārvaldīšanas līgums Nr. 169/2014/2-20.2, un ar 2014.gada 31.marta aktu “Par Cēsu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads (kadastra Nr. 4201 005 1502) pārņemšanu SIA
“Vidzemes koncertzāle” pārvaldīšanā” un 2014.gada 1.aprīļa aktu “Par pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra Raunas iela
12, Cēsis, Cēsu novads, pārņemšanu SIA “Vidzemes koncertzāle” pārvaldīšanā” minētais nekustamais īpašums un tajā
esošā kustamā manta (pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs) ir nodoti SIA “Vidzemes koncertzāle” pārvaldīšanā.
Cēsu novada dome 2017.gada 30.martā pieņēma lēmumu Nr. 80 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Vidzemes
koncertzāle”” (prot. Nr. 4, 9.p.) un 2017.gada 8.maijā noslēdza Deleģēšanas līgumu Nr.244/2017/2-20.1, kura
2.1.1.apakšpunktā noteikts, ka Cēsu novada pašvaldības apņemas “ar atsevišķu domes lēmumu un līgumu nodod
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Pilnvarotajai personai pārvaldīšanā un bezatlīdzības lietošanā Pašvaldībai piederošu nekustamu un kustamu īpašumu,
kas nepieciešams Uzdevumu izpildei”.
No Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punkta izriet,
ka publiskas personas mantu var nodot bezatlīdzības lietošanā kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu
pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai.
Pamatojoties uz 26.01.2017. Cēsu novada domes lēmumu Nr.30 „Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Par
Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu” apstiprināšanu”, 2017.gadā ir veikta ūdens mīkstināšanas iekārtas
uzstādīšana un konvektoru nomaiņa 2.korpusa (stikla biroju) daļā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmās
daļas 5.punktu, trešo, trešo prim, ceturto un piekto daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
19.10.2017.atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, M.Sestulis, G.Grosbergs,
P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, J.Rozenbergs, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 27.03.2014. lēmumā Nr. 162 “Par nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu
novads, kadastra Nr. 4201 005 1502, nodošanu pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle” šādu grozījumu:
aizstāt 1.pielikumu ar jaunu 1.pielikumu (lēmuma 1.pielikums).
2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam sagatavot grozījumus 2014.gada 31.marta Pārvaldīšanas līgumā Nr.
169/2014/2-20.2.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.
Pielikums

Lēmums Nr. 289 Par aizņēmumu projekta “Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas
ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu
novadā” realizācijai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pašvaldība 2017.gada 24.februārī noslēdza būvuzņēmuma līgumu Nr. 76/2017/2-14 projekta “Cēsu pilsētas Pastariņa par
zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” (projekts Nr.EKII-2/2) īstenošanai saskaņā ar Cēsu
novada pašvaldības Attīstības programmas IP 2 prioritāti; Rīcību virzienu Nr.RV2.2., piesaistot kredītlīdzekļus 702 800
EUR no Valsts kases (trančes – P-322/2017). Ievērojot būvniecības dalībnieku 15.05.2017. sastādītos un savstarpēji
apliecinātos aktus Nr.1p “Papildus celtniecības darbi ēkas siltināšanai” un pamatojoties uz 22.05.2017. būvprojekta “Cēsu
pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema patēriņa ēku Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā autora AS
“Komunālprojekts” sagatavotām papildus darbu apjomu specifikācijām 35 221,03 EUR (bez PVN) apmērā, saskaņā ar
likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta pirmo daļu, Cēsu novada pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē
investīciju projekta realizācijai 42 617,45 EUR (t.sk. PVN).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.,
24.pantu, „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta
pirmo daļu, LR Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.1.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.10.2017. (prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu
novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 42 617,42 euro (četrdesmit divi tūkstoši seši simti septiņpadsmit eiro, 42 centi)
apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi pašvaldības investīciju projekta “Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” īstenošanai
(priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai).
2. Aizņēmumu izņemt 2017.gadā pēc pieprasījuma.
1. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2021.gada aprīlim.
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2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2019.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 290 Par aizņēmumu projekta “Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas
ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu
novadā” pabeigšanai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pašvaldība 2017.gada 24.februārī noslēdza būvuzņēmuma līgumu Nr. 76/2017/2-14 projekta “Cēsu pilsētas Pastariņa par
zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” (projekts Nr.EKII-2/2) īstenošanai saskaņā ar Cēsu
novada pašvaldības Attīstības programmas IP 2 prioritāti; Rīcību virzienu Nr.RV2.2., piesaistot kredītlīdzekļus no Valsts
kases. Ievērojot 08.05.2017. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas iesniegumu “Par remontdarbiem “Cēsu pilsētas
Pastariņa sākumskolā””, būvniecības dalībnieku 15.05.2017. sastādītos un savstarpēji apliecinātos aktus Nr.1j “Papildus
celtniecības darbi”, kas objektīvi pamato neparedzēto papildus darbu veikšanu, Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu, ko
izvērtējis Būvuzraugs, ar personīgo parakstu uz piedāvājuma tāmēm apliecinot piedāvājumā iekļauto cenu atbilstību un
pamatojoties uz 22.05.2017. būvprojekta “Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema patēriņa ēku
Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā autora AS “Komunālprojekts” sagatavotām papildus darbu apjomu specifikācijām
86 826,46 EUR (bez PVN) apmērā, saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta otrās daļas 1.punktu,
Cēsu novada pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē investīciju projekta neparedzēto papildus darbu veikšanai
104 939,02 EUR (t.sk. PVN).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.,
24.pantu, „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta
otrās daļas 1.punktu, LR Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.10.2017. (prot.Nr.13)
atzinumu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 104939 euro (viens simts četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit deviņi eiro, 0 centi) apmērā
ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi pašvaldības investīciju projekta “Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” pabeigšanai.
2. Aizņēmumu izņemt 2017. un 2018.gadā pēc pieprasījuma.
3. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2023.gada aprīlim.
4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2019.gada martā.
5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 291 Par aizņēmumu projekta „ Cēsu Viduslaiku Pils restaurācija un
pils dārza apbūves jaunbūve” realizācijai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Projektu ir plānots īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt,
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ietvaros.
Cēsu viduslaiku pils drupas ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (Cēsu viduslaiku pils drupas ar 3 priekšpiļu
nocietinājumam mūriem, Nr 6206) un Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis (Cēsu viduslaiku pils, Nr 392). Tās atrodas
atrodas arī valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa - Cēsu pilsētas vēsturiskā centra (aizsardzības Nr.7426) teritorijā.
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Projekta ietvaros ir plānots veikt sekojošus darbus:
1. Arhitekta Artūra Lapiņa izstrādātiem būvprojektiem:
1.1. Cēsu pilsdrupu D, A, R korpusu un kapelas konservācija;
1.2. Cēsu pilsdrupu D, Z, R, Priekšpils R torņu konservācija;
1.3. Cēsis, Pils dārzs teritorijas labiekārtojuma izbūve (ēdināšanas nojumes jaunbūve);
1.4. Cēsis, Pils dārzs teritorijas labiekārtojuma izbūve (jaunbūve apkārtmūra rietumu pusē);
1.5. Cēsu pilsdrupu 1.priekšpils apkārtmūra konservācija;
1.6. Cēsis, apmeklētāju centrs (ārdurvju nomaiņa);
1.7. Cēsis, pils dārzs teritorijas fragmentu labiekārtojums;
1.8. Cēsu pilsdrupu Priekšpils R torņa konservācija;
1.9. Rotu kalve.
2. SIA inženieru biroja „Kurbada tilti” izstrādātajam būvprojektam ,,Cēsu pils tilta atjaunošana” .
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 22., 24.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma “ Par valsts budžetu
2017.gadam” 14.panta otrās daļas 1.punktu, ievērojot LR Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
19.10.2017. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins,
I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 1 421 993,00 EUR ( viens miljons četri simti divdesmit viens tūkstotis deviņi simti
deviņdesmit trīs euro un 0 centi) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada projekta
„ Cēsu Viduslaiku Pils restaurācija un pils dārza apbūves jaunbūve, adresē Pils laukums 11, Cēsis, Cēsu novads” realizācijai.
2. Aizņēmumu izsniegt 2017.gadā, 2018.gadā un 2019.gadā pēc pieprasījuma.
3. Kredīta atmaksas periodu noteikt līdz 2038.gada decembrim.
4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2019.gada decembrī.
5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 292 Par Budžeta komisijas izveidošanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot likuma "Par pašvaldību budžetiem" 7.pantu un likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 41.panta pirmo daļu,
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 24.un 27.punktu, 61.panta pirmo daļu un Cēsu novada
domes 18.07.2013.saistošo noteikumu Nr. 18 ‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’ 21.punktu un 23.punkta otro teikumu un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.10.2017. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par
(E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanai izveidot Budžeta komisiju (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:
1.1. J.Rozenbergs – komisijas priekšsēdētājs - Cēsu novada domes priekšsēdētājs, Cēsu novada domes Finanšu komitejas
priekšsēdētājs ;
1.2. I.Suija - Markova - komisijas priekšsēdētāja vietniece - Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece;
1.3. Komisijas locekļi:
1.3.1.M.Malcenieks - Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs;
1.3.2. T. Jaunzemis - Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs;
1.3.3. Dita Trapenciere - Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja;
1.3.4. P.Irbins – Cēsu novada domes deputāts;
1.3.5. I.Goba - Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja;
1.3.6. A.Zerne - Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja.
2. Noteikt Komisijai šādus galvenos uzdevumus:
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2.1. Izskatīt un sniegt atzinumus par budžeta pieprasījumiem;
2.2. Pieņemt lēmumu par pieprasījuma iekļaušanu budžeta projektā.
3. Noteikt, ka nepieciešamības gadījumā komisija var pieaicināt pašvaldības administrācijas darbiniekus, citu institūciju
pārstāvjus, konsultantus. Pieaicinātās personas ir bez balsošanas tiesībām.
4. Noteikt, ka Komisija tiek izveidota līdz pašvaldības budžeta apstiprināšanai un ir padota Cēsu novada domei.

Lēmums Nr. 293 Par projekta pieteikuma „Degradēto teritoriju revitalizācija
Cēsu novadā II kārta” izstrādi un iesniegšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas ”Izaugsme un
nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
(turpmāk, CFLA), kā sadarbības iestādes uzaicinājumu Cēsu novada pašvaldībai sagatavot un iesniegt projekta
iesniegumu darbības programmas Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās
aizsardzības ministrijā saskaņoto Cēsu novada pašvaldības integrētās teritorijas investīciju (ITI) projektu ideju par
“Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” īstenošanu,
pamatojoties uz Cēsu novada domes 02.06.2016. lēmumu Nr.173 “Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai
nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” īstenošanu,
nekustamo īpašumu atsavināšanu un Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi” un saskaņā ar Cēsu novada domes
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 12.10.2017. atzinumu ( prot. Nr.9) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
19.10.2017. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins,
I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļai sadarbībā ar Komunālo nodaļu, Nekustamā īpašuma
nodaļu, un Būvvaldi sagatavot un iesniegt Cēsu novada pašvaldības sagatavoto projekta iesniegumu „Degradēto
teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta ”, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645
“Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” kārtību,
iekļaujot projektā sekojošas aktivitātes:
1.1. Robežu ielas rekonstrukcija, 655 metri vairāk vai mazāk, uzmērot dabā;
1.2. Rūpniecības ielas (posmā no Austrumu ielas līdz Palmu ielai) rekonstrukcija, 460 vairāk vai mazāk, uzmērot dabā;
1.3. Ata Kronvalda ielas rekonstrukcija, posmā no Jāņa Poruka ielas līdz Baltajai ielai 800 m vairāk vai mazāk,
uzmērot dabā,
1.4. Baltās ielas rekonstrukcija no Rūpniecības ielas līdz Valmieras ielai 350 m vairāk vai mazāk, uzmērot dabā,
1.5 . Eduarda Veidenbauma iela sākot no Robežu ielas-200 m
1.6. Robežu ielas 4, 4a iegāde, 5,4 hektāri;
1.7. Robežu ielas 4,4a revitalizācija, t.sk. detālplānojuma izstrāde, inženiertīklu izbūve, ielu izbūve teritorijā u.c.,
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunālajai nodaļai izstrādāt projekta sagatavošanai nepieciešamo tehnisko
projektu un tāmju izstrādi.
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt Robežu ielas 4, 4a iegādes procesu.
4. Uzdot Cēsu novada Būvvaldei organizēt Robežu ielas 4,4a detālplānojuma izstrādi un īpašuma parcelāciju, atbilstoši
teritorijas efektīvai plānošanai.
5. Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja L.Madelāne atbildīga par projekta pieteikuma sagatavošanu un
iesniegšanu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.
6. Projekta pieteikumu sagatavot līdz 2018. gada 1.jūnijam.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 294 Par detālplānojuma kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda
Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov., izstrādes
uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: M.Ulāns, Būvvaldes galvenais teritorijas plānotājs
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā
nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8.pantu un 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 38. punktu, 39.2. apakšpunktu, 43., 44., 98., 101. un
102.punktu, Cēsu novada domes lēmumu Nr.173 “Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas
Savienības fonda projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” īstenošanu, nekustamo īpašumu
atsavināšanu un Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi” (protokols Nr.7, 19.p.), Cēsu novada pašvaldības Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas 27.06.2017. atzinumu (prot. Nr.26) un Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības
komitejas 12.10.2017. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs,
P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata
Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov., saskaņā ar pielikumu Nr.1;
2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu,
dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. saskaņā ar pielikumu Nr.2;
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Cēsu novada Būvvaldes galveno teritorijas plānotāju Mārtiņu
Ulānu;
4. Detālplānojuma izstrādātāju izvēlēties publiskā iepirkuma procedūras rezultātā.

1.pielikums
Cēsu novada domes
26.10.2017. lēmumam Nr.294

2. pielikums
Cēsu novada domes
26.10.2017. lēmumam Nr.294

DARBA UZDEVUMS
detālplānojuma izstrādei kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs,
Cēsu nov.
1. Detālplānojuma izstrādes pamatojums
1.1.Detālplānojums izstrādājams pamatojoties uz:
1.1.1. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 28. panta pirmo, trešo un ceturto daļu;
1.1.2. Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8.pantu;
1.1.3. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 38.punktu, 39.2. apakšpunktu, 98., 101. un 102.punktu;
1.1.4. Cēsu novada domes lēmumu Nr.173 “Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas
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Savienības fonda projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” īstenošanu, nekustamo īpašumu
atsavināšanu un Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi” (protokols Nr.7, 19.p.).
2. Detālplānojuma izstrādes mērķis
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir Cēsu pilsētas rūpnieciskās zonas attīstībai paredzētā nekustamā īpašuma sadale,
veidojot atsevišķus nekustamos īpašumus, kas paredzēti gan esošās apbūves uzturēšanai un apsaimniekošanai, gan
jaunas apbūves veidošanai, kā arī teritorijas inženiertehnisko komunikāciju nodrošināšana, transporta organizācijas
noteikšana, veidojot iekškvartāla ielas un piekļuves nodrošināšana no Eduarda Veidenbauma, Robežu un Ata Kronvalda
ielas.

3. Detālplānojuma uzdevums
3.1. Detālplānojumā risināt:
3.1.1. Nekustamā īpašuma parcelāciju un adresāciju. Parcelāciju risināt tā, lai gar jaunviedojamām iekškvartāla
ielām veidotos viegli transformējamas zemes vienības (platība no 2000 m2 līdz 4000 m2), kuras būtu izmantojamas
dažāda lieluma ražošanas apbūves veidošanai. Šī punkta prasības neattiecas uz esošajai apbūvei piesaistīto zemes
gabalu;
3.1.2. Mazāko jaunveidojamo zemes gabalu paredzēt inženiertīklu infrastruktūras izbūvei, uzturēšanai un
apsaimniekošanai;
3.1.3. Inženierkomunikāciju izvietojuma shēmu;
3.1.4. Esošo inženierkomunikāciju pārkārtošanas un optimizēšanas risinājumu;
3.1.5. Apbūves iespējamo izvietojumu;
3.1.6. Nekustamā īpašuma iekšējo transporta un gājēju kustības organizāciju, veidojot iekškvartāla ielas;
3.1.7. Nekustamā īpašuma piekļuves nodrošināšanu no Eduarda Veidenbauma, Robežu un Ata Kronvalda ielas;
3.1.8. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus;
3.1.9. Esošās apbūves saglabāšanas nosacījumus, ja nepieciešams;
3.1.10. Zemes vienību funkcionālo zonējumu un apbūves tehniskos rādītājus (intensitāte, blīvums, stāvu skaits, minimālā
jaunveidojamās zemes vienības platība), kuri nosakāmi atbilstoši spēkā esošajam Cēsu novada teritorijas plānojumam
2016.-2026.gadam;
3.1.11. Vienlaikus ar detālplānojumu izstrādājams būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši Cēsu novada teritorijas
plānojuma prasībām un detālplānojuma risinājumiem. Būvprojekts minimālā sastāvā izstrādājams iekškvartāla ielām un
teritorijā nepieciešamajām inženierkomunikācijām – teritorijas elektroapgādei, ūdensapgādei un kanalizācijai, gāzes
apgādei, kā arī lietus ūdens kanalizācijai.
4. Detālplānojuma teritorija
Detālplānojuma teritorijā ietilpst zemes vienības Robežu ielā 4 un 4A, Baltā ielā 4, 5 un 6 Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra
apzīmējums 4201 003 0104, 4201 003 0148, 4201 003 0150, 4201 003 0151, 4201 003 0118) un tam pieguļošo ielu
teritorijas. Detālplānojuma teritorijas platība ~ 61277m2.
5. Prasības detālplānojuma saturam un grafiskās daļas izstrādei
5.1.Detālplānojuma saturam jāatbilst Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 44.punkta prasībām.
5.2.Detālplānojums izstrādājams uz augstas detalizācijas topogrāfiskā materiāla pamatnes (mērogs M 1:500).

6. Institūcijas, no kurām saņemami nosacījumi detālplānojuma izstrādei un atzinumi par izstrādāto
detālplānojuma projektu vai no kurām saņemami saskaņojumi:
6.1. VAS „Latvijas valsts ceļi” (nosacījumi un atzinums);
6.2.AS „Sadales tīkls” Ziemeļu reģions (nosacījumi un saskaņojums);
6.3. SIA „Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs, Cēsu nov., LV-4101 (nosacījumi un saskaņojums);
6.4. AS „Latvijas Gāze”, Kr.Valdemāra ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov., LV-4101 (nosacījumi un saskaņojums);
6.5. SIA „Lattelecom”, Raunas ielā 13, Cēsīs, Cēsu nov., LV-4101 (nosacījumi un saskaņojums).
7.

Plānotie publiskās apspriešanas pasākumi
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Detālplānojuma izstrādes laikā nepieciešamos sludinājumus publicēt laikrakstā “Druva”, pašvaldības mājas lapā, organizēt
publiskās apspriešanas pasākumus, atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumos Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” definētajām prasībām.
8. Būvprojektēšana
8.1. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28. panta ceturtajā daļā noteikts, ka detālplānojuma izstrādi noteiktā apjomā
var apvienot ar būvprojektēšanu, nodrošinot publisko apspriešanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.
8.2. Atbilstoši Būvniecības likuma 15. panta pirmās daļas 3. punktam būvatļauju izsniedz, ja atbilstoši būvniecību
regulējošu normatīvo aktu prasībām ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā, izņemot gadījumus, kad attiecīga
projekta izstrāde nav nepieciešama.
8.3. Būvprojektu minimālā sastāvā iesniegt kopā ar detālplānojuma projektu izskatīšanai un nodošanai publiskajai
apspriešanai.
8.4. Saskaņā ar Būvniecības likuma 15. panta pirmās daļas 1. punktu, būvatļauju izdod, ja būvniecības iecere atbilst
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, un detālplānojumam (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem),
līdz ar to būvatļauju varēs izsniegt tikai pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.

Darba uzdevuma derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi.

Lēmums Nr. 295 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga 12.10.2017. iesniegumu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Darba likuma 149.-150.pantu, Darba samaksas
noteikumu (apstiprināti ar Cēsu novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumu nr. 11) 3.3.punktu, Cēsu novada
domes 18.07.2013. saistošo noteikumu Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 34.1. punktu, Cēsu novada dome ar 10
balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, ( J.Rozenbergs nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
1. Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 02.11.2017. –
03.11.2017.
2. Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga atvaļinājuma laikā Cēsu novada domes priekšsēdētāja
pienākumus veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece I.Suija-Markova.

Lēmums Nr. 296 Par konkursa ‘’Būve 2017’’ rezultātiem
Ziņo: A.Melbārdis, konkursa komisijas ‘’Būve 2017’’ priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 42 ‘’Par konkursa ‘’Būve 20...’’ komisijas apstiprināšanu’’
(prot. Nr. 1) ar grozījumiem, 28.10.2010. lēmumu Nr.618 “Par konkursu “Būve 20..” ” (prot. Nr.17) un konkursa komisijas
‘’Būve 2017’’ 17.10.2016. lēmumu (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs,
P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
Apstiprināt konkursa „Būve 2017” rezultātus, pasniegt balvas un izteikt atzinību šādiem konkursa laureātiem:
1. Individuālo dzīvojamo māju grupā:
1.1. 1.vietu piešķirt objektam – “Individuālās dzīvojamās mājas ar bloķētu garāžu jaunbūve” Bebru ielā 11, Cēsīs,
Cēsu nov. Īpašniece Linda Kreičmane. Būvprojekta vadītāja arhitekte Vija Zlaugotne;
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1.2. Piešķirt divas 2.vietas:
1.2.1. objektam - “Individuālās dzīvojamās mājas jaunbūve” Lauku ielā 28, Cēsīs, Cēsu nov. Īpašnieks Edijs Zatumanovs.
Būvprojekta vadītāja arhitekte Sarmīte Spuldzeniece;
1.2.2. objektam - “Individuālās dzīvojamās mājas jaunbūve”, īpašumā “Jaunvaisuļi”, Vaives pagastā, Cēsu nov. Īpašniece
Ingrīda Andersone. Būvprojekta vadītājs arhitekts Eduards Gailītis;
1.3. Piešķirt divas 3.vietas:
1.3.1.objektam – “Jaunbūve – dzīvojamās mājas pārbūve” Lielā Katrīnas ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov.
Īpašnieks Guntars Zicāns. Būvprojekta vadītāja arhitekte Vija Zlaugotne;
1.3.2.objektam – “Individuālā dzīvojamā māja” Vaives ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov. Īpašnieks Kristaps Asnis.
Būvprojekta vadītājs arhitekts Uldis Asarītis;
1.4. Pasniegt atzinības rakstus:
1.4.1. objektam - “Individuālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija” Aldaru ielā
7,
Cēsīs, Cēsu nov. Īpašniece Ginta Pūpola. Būvprojekta vadītājs arhitekts Imants
Bumbiers;
1.4.2. objektam – “Individuālās dzīvojamās mājas un nojumes jaunbūve”
Bebru
ielā 5, Cēsīs, Cēsu
nov. Īpašniece Agnese Pilsuma. Būvprojekta vadītāja arhitekte Vija Zlaugotne;
1.4.3. objektam – “Individuālās dzīvojamās mājas daļas rekonstrukcija” Zaķu ielā 25, Cēsīs, Cēsu nov. Būvprojekta
izstrādātājs SIA “Arhitekta Imanta Timermaņa birojs”, būvprojekta vadītājs arhitekts Imants Timermanis. Īpašnieki Olavs
Kampenuss un Kristaps Kampenuss;
2.Publisko ēku grupā:
2.1. 1.vietu piešķirt objektam “ Viesnīcas ēku kompleksa jaunbūves ” Gaujas ielā 88, Cēsīs, Cēsu nov. Īpašnieks SIA
“Santas Rezidence”, valdes loceklis Māris Ančs. Būvprojekta autors SIA “virtu” , būvprojekta vadītāja arhitekte Iveta
Cibule;
2.2. 2.vietu piešķirt objektam “Būvmateriālu tirdzniecības centrs” Lapsu ielā 31, Cēsīs, Cēsu nov. Īpašnieks
Guntars Švolmanis. Būvprojekta autors SIA “Arhitekta Imanta Timermaņa birojs”, būvprojekta vadītājs arhitekts Imants
Timermanis;
2.3. 3.vietu piešķirt objektam “Ēkas rekonstrukcija” Cepļa ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov. Īpašniece Margarita Gormaļova.
Būvprojekta autors SIA “ENTASIS”, būvprojekta vadītājs arhitekts Juris Pētersons;
2.4. Pasniegt atzinības rakstus:
2.4.1. objektam “Viesu nama jaunbūve” Meža ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov. Īpašnieks Salvis Zēla.
Būvprojekta autors SIA “Arhitekta Imanta Timermaņa birojs”, būvprojekta vadītājs arhitekts Imants Timermanis;
2.4.2. objektam “Ēkas pārbūve” Saules ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Īpašniece Vita Barisa, būvniecības
pasūtītājs SIA “BON LOT”, valdes priekšsēdētāja Ieva Barisa. Būvprojekta autors SIA “Arhitekta Imanta Timermaņa
birojs”, būvprojekta vadītājs arhitekts Imants Timermanis;
2.4.3. objektam “Veikala-noliktavas ēkas pārbūve ” Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov. Īpašnieks SIA
“Cēsu Agroķīmija”, valdes loceklis Ziedonis Šūmanis. Būvprojekta vadītājs arhitekts Imants Bumbiers;
2.4.4. objektam “Viesnīcas daļēja pārbūve” Vienības laukumā 1, Cēsīs, Cēsu nov. Īpašnieks Uldis
Kvants, būvniecības pasūtītājs SIA “BEATUS”, valdes priekšsēdētājs Uldis Kvants. Būvprojekta autors SIA “TECTUM”,
būvprojekta vadītāja arhitekte Vija Zlaugotne.
3.Ražošanas ēku grupā:
3.1. 1.vietu piešķirt objektam “Ražošanas ēkas rekonstrukcija” Palmu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov. Īpašnieks SIA “ALTEHS”,
valdes loceklis Andris Liepiņš. Būvprojekta autors SIA “Arhitekta Imanta Timermaņa birojs”, būvprojekta vadītājs
arhitekts Imants Timermanis;
3.2. 2.vietu piešķirt objektam “Autobusu mazgātava” Tirgoņu ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov.
Īpašnieks SIA
“M.E.LAT-LUX”, valdes priekšsēdētājs Māris Gailis. Būvprojekta autors Arhitektu SIA “MARTA SAULE”, būvprojekta
vadītājs arhitekts Zintis Butāns;
3.3. piešķirt divas 3.vietas:
3.3.1. objektam “Kokzāģētavas ēkas rekonstrukcija par ražošanas ēku” īpašumā “Lejas Avoti”, Vaives pagastā, Cēsu
nov. Īpašnieks SIA “GJ Forest”, valdes priekšsēdētāja Liene Meistare. Būvprojekta autors SIA “Būvprojekts”, būvprojekta
vadītāja Mirdza Šmite;
3.3.2. objektam “Ražošanas ēkas daļas atjaunošana” Jāņa Poruka ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov. Īpašnieks SIA “ĀMA”, valdes
priekšsēdētāja Mārīte Jansone. Būvprojekta autors SIA “Arhitekta Imanta Timermaņa birojs”, būvprojekta vadītājs
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arhitekts Imants Timermanis.

Lēmums Nr. 297 Par Cēsu novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošo
noteikumu Nr.25 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem””
apstiprināšanu
Ziņo: I. Sietiņsone, pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo
un veselības jautājumu komitejas 21.09.2017. atzinumam (protokols Nr.9), Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par
(E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošos noteikumus Nr.25 “Grozījumi Cēsu novada domes 2015.
gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem””.
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2017.gada
26.oktobrī
Nr. 25
Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 16 „Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldība” 43.panta trešo daļu
Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Cēsu novada pašvaldības
pabalstiem” šādus grozījumus:
1.
Papildināt 4.punktu ar apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.5. Ziemassvētku pabalsts”.
2.
Papildināt noteikumus ar V1 nodaļu šādā redakcijā:
“V.1 Ziemassvētku pabalsts
20.1 Ziemassvētku pabalsts saldumu paciņas veidā tiek piešķirts 80 gadu vecumu sasniegušiem un vecākiem senioriem,
kā arī personām ar 1.grupas invaliditāti, ja ir apmierināts pieprasījums pēc sociālās palīdzības pabalstiem un Dienesta
budžetā tam pietiek finanšu līdzekļu.
20.2 Ziemassvētku pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar ziņām, kas Dienestam pieejamas Iedzīvotāju reģistra datubāzē.
20.3 Ziemassvētku pabalsts (Ziemassvētku paciņa) 80 gadu vecumu sasniegušiem un vecākiem senioriem un personām
ar 1.grupas invaliditāti tiek piegādāta dzīvesvietā.”.
Pielikums
Cēsu novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.25 “Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Pašreizējās
situācijas
raksturojums
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Cēsu novada dome 2015. gada 08. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par
Cēsu novada pašvaldības pabalstiem” (turpmāk – Saistošie noteikumi), ir
noteikusi to pabalstu veidus, ko pašvaldība izmaksā iedzīvotājiem tās
brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Saistošajos noteikumos nav ietverts
Ziemassvētku pabalstu saldumu paciņas veidā.

Saistošo
noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta
būtība
Īss Saistošo
noteikumu
projekta satura
izklāsts
Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
pašvaldības
budžetu
Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām
Normatīvie akti,
saskaņā ar
kuriem Saistošie
noteikumi
sagatavoti
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā ar
Saistošo
noteikumu
projektu

Saistošajos noteikumos jānoteic, ka viens no pašvaldības izmaksājamiem
pabalstiem ir Ziemassvētku pabalsts saldumu paciņas veidā.

Saistošo noteikumu projektā paredzēts, ka Saistošie noteikumi tiek papildināti
ar normām, kas noteic Ziemassvētku pabalsta saldumu paciņas veidā
piešķiršanu 80 gadu vecumu sasniegušiem un vecākiem senioriem, kā arī
personām ar 1.grupas invaliditāti.
Ziemassvētku pabalsta ﬁnansēšana tiks nodrošināta Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests” budžeta ietvaros.

Nav

Nav

Likums “Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”,
pieejams Vaives pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu
novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Bērzaines
iela 5, Cēsīs, Cēsu novadā) un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais
dienests”.

Lēmums Nr. 298 Par Licencēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu
Ziņo I.Groza; Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas vietniece administratīvajos jautājumos
Lai nodrošinātu Cēsu novada domes 10.11.2011. saistošos noteikumu Nr.24 “Pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem
taksometriem” izpildi, nepieciešamas izveidot un apstiprināt Licencēšanas komisiju. Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba,
G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
1.
2.

Izveidot Licencēšanas komisiju 3 (triju) cilvēku sastāvā.
Apstiprināt Licencēšanas komisiju šādā sastāvā:
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2.1.I.Goba; Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja - komisijas priekšsēdētāja;
2.2.I.Rudzīte, Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece - komisijas locekle un komisijas sekretāre;
2.3.D.Ozoliņš, Komunālās nodaļas komunālinženieris - komisijas loceklis
3. Atļaut I.Gobai ( Licencēšanas komisijas priekšsēdētāja)savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
(Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītāja, iepirkumu komisijas priekšsēdētāja, Publisku pasākumu atļauju
izsniegšanas komisijas priekšsēdētāja; Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētāja vietniece; Transporta
kustības organizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieci; Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas locekle; Videi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas priekšsēdētāja; Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas locekle; Konkursa “Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas priekšsēdētāja; “Konkursa
“Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas priekšsēdētāja; Konkursa “Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju”
komisijas priekšsēdētāja), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4. Atļaut I.Gobai (Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītāja, iepirkumu komisijas priekšsēdētāja, Publisku
pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas priekšsēdētāja; Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētāja
vietniece; Transporta kustības organizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieci; Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijas locekle; Videi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas
priekšsēdētāja; Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekle; Konkursa “Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas
priekšsēdētāja; “Konkursa “Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas priekšsēdētāja; Konkursa “Par skaistāko Cēsu novada
dārzu un sakoptāko teritoriju ”komisijas priekšsēdētāja) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Licencēšanas
komisijas priekšsēdētāja), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
5. Atļaut I.Rudzītei (Licencēšanas komisijas locekle) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
(Administratīvās komisijas locekle, Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas locekle, Cēsu novada Pašvaldības
policijas priekšnieka vietniece ), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
6. Atļaut I.Rudzītei (Administratīvās komisijas locekle, Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas
locekle, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
(Licencēšanas komisijas locekle), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
7. Atlaut D.Ozoliņam (Licencēšanas komisijas loceklim) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (
Iepirkumu komisijas loceklis, Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu ( Licencēšanas komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
8. Atlaut D.Ozoliņam (Iepirkumu komisijas loceklis, Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas loceklis)
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Licencēšanas komisijas loceklis) savienot valsts amatpersonas amatu
ar citu amatu (Licencēšanas komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
9. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 12.01.2012.lēmumu Nr.3 “Par Cēsu novada pašvaldības
Licencēšanas komisiju”.

Lēmums Nr. 299 Par Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam
aktualizētās sadaļas “Investīciju plāns” apstiprināšanu
Ziņo: I.Ādamsone, Attīstības nodaļas projektu un vides speciāliste
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, informatīvo ziņojumu “Par pilsētvides un policentriskās attīstības
investīciju ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam”, Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra
noteikumu Nr. 614. “Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtības” 20.
punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniedz atzinumu par Cēsu novada attīstības programmas
2013-2019. gadam investīciju plānā iekļautajām projektu idejām 3.3.1. un 5.6.2. specifisko atbalsta mērķu ietvaros.
Pamatojoties uz 2017.gada 10. oktobra Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Lēmumu par “Par projekta
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iesnieguma Nr. 5.6.2.0/17/004 apstiprināšanu ar nosacījumu” par kritērija 3.1. daļēju izpildi, ir aktualizēts Cēsu novada
pašvaldības Attīstības programmas III daļas 4. pielikums “Cēsu novada pašvaldības integrētās teritorijas investīciju (ITI)
projektu idejas”, Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizāciju (pielikumā).
2. Publicēt paziņojumu par aktualizēto Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam, investīciju plānu
pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv; 3. Nodrošināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam
investīciju plāna aktualizācijas publisku pieejamību. 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos.
Pielikums

Lēmums Nr. 300 Par projekta pieteikuma „Degradēto teritoriju revitalizācija
Cēsu novadā III kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
Ziņo I. Ādamsone, projektu un vides speciāliste
Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktā noteikto pašvaldības autonomu funkciju,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas ”Izaugsme un
nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
(turpmāk, CFLA), kā sadarbības iestādes uzaicinājumu Cēsu novada pašvaldībai sagatavot un iesniegt projekta
iesniegumu darbības programmas Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”,
ievērojot Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 10.10.2017. lēmumu Nr. 39-2-60/10043, kurā lūgts precizēt projekta
attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, kā rezultātā mainās ERAF atbalsta likmes, Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par
(E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Atcelt Cēsu novada domes 20.04.2017. lēmumu Nr.98 “Par projekta pieteikuma „Degradēto teritoriju
revitalizācija Cēsu novadā III kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”.
2.
Sagatavot un iesniegt saskaņā ar LR Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645
“Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” līdzfinansēto
Cēsu novada pašvaldības sagatavoto projekta iesniegumu „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā IĪI kārta”, ar
kopējām projekta izmaksām 1 390 692 EUR (viens miljons trīs simti deviņdesmit tūkstoši seši simti deviņdesmit divi eiro),
no kurām ERAF līdzfinansējums projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 1 094 034, 06 EUR (viens miljons
deviņdesmit četri tūkstoši trīsdesmit četri eiro, 06 centi), valsts budžeta dotācija 47 957,23 EUR (četrdesmit septiņi
tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi eiro, 23 centi).
3.
Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt Cēsu novada pašvaldības Finanšu
nodaļā projekta ieviešanas ( ieņēmumu un izdevumu) tāmi.
4.
Projektu realizēt 2017., 2018.un 2019. gadā.
5.
Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
6.
Lēmuma izpildi organizēt Attīstības nodaļas vadītājai L.Madelānei.
7.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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