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Lēmums Nr. 186 Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju

Ziņo: I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste-personāla speciāliste
 
05.05.2015. saņemts Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas S.Lejietes darba tiesisko attiecību uzteikums.
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja konkursu uzdots organizēt ar Cēsu novada domes 10.10.2013.
lēmumu Nr. 413 „Par komisijas izveidošanu” izveidotajai Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un izpilddirektora
vērtēšanas komisijai. Ievērojot Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumus Nr. 496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts
un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju
amatu pretendentu atlasei”, konkursa nolikumu un  komisijas Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju vai
izpilddirektora vērtēšanai 16.07.2015. atzinumu, no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 05.08.2015. saņemto izziņu
(reģ.Nr. 1-14/5-7822-C-3939), Izglītības un zinātnes ministrijas 14.08.2015. atbildi (reģ.Nr.01-16.1E/3429) par kandidāta
saskaņošanu, pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.apakšpunktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 9.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Malkavs,
M.Niklass, M.Malcenieks, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, I.Lāce, E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, M.Sestulis), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
1.                  Ar 21.08.2015. no Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja  amata atbrīvot
Solveigu Lejieti.
2.                  Ar 28.08.2015. iecelt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā Lieni
Cekulu.
3.                  Uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam veikt Latvijas Republikas spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktās darbības saistībā ar lēmuma izpildi.
 
 

Lēmums Nr. 187 Par komandējumu uz Vāciju

Ziņo: I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste-personāla speciāliste
 
Lai ar Ahimas (Achim) pilsētas pašvaldību pārrunātu turpmāko pašvaldību sadarbību virzienus un kopīgus īstenojamos
projektus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību amatpersonu
institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 6.2 daļu,  Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969 „Kārtība,
kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par
(I.Timermanis, A.Malkavs, M.Niklass, M.Malcenieks, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, I.Lāce, E.Geruļskis, G.Grosbergs,
A.Melbārdis, M.Sestulis), pret – nav, atturas – nav, (J.Rozenbergs nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
 
1.             Nosūtīt Cēsu novada domes priekšsēdētāju J.Rozenbergu 20.-23.09.2015. komandējumā uz Ahimu
(Vācija).
2.             Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (galv.grāmatv.S.Kūlīte) normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā izmaksāt J.Rozenbergam par komandējumu 20.-22.09.2015. komandējuma dienas naudu 30% apmērā
un par komandējumu 23.09.2015. izmaksāt komandējuma dienas naudu pilnā apmērā, pēc iesniegtajiem attaisnojuma
dokumentiem, kompensēt citus ar komandējumu saistītos izdevumus.
 
 

Lēmums Nr. 188 Par telpu nomas maksu biedrībai „JCI Latvia”

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
SIA „Vidzemes koncertzāle” (turpmāk – Koncertzāle) pārvaldīšanā esošās ēkas Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novadā,
LV-4101 telpas nododamas nomā saskaņā ar Cēsu novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.20 apstiprinātiem “Grozījumi
“SIA "Vidzemes koncertzāle" telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumos”.
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Cēsu novada pašvaldība 04.08.2015. ir saņēmusi sabiedriskā labuma organizācijas biedrības „JCI Latvia” iesniegumu  ar
lūgumu piešķirt telpas Vidzemes koncertzālē “Cēsis” JCI Latvijas Nacionālā kongresa rīkošanai 12.09.2015. par
pašizmaksas cenu.
Lai popularizētu Cēsis kā pilsētu, kur jauniem cilvēkiem tiek piedāvātas iespēja pilnveidot sevi, kas veicina pozitīvas
pārmaiņas sabiedrības izglītošanā, uzņēmējdarbības attīstību un jaunu , radošu ideju realizāciju , lai īstenotu Cēsu novada
attīstības programmas 2013. – 2019.gadam, prioritāti „ Konkurētspējīga izglītības vide un mūžizglītības attīstība”
noteiktos rīcības plāna uzdevumus, ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 20.08.2015. (prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Timermanis,
J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Niklass, M.Malcenieks, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, I.Lāce, E.Geruļskis, G.Grosbergs,
A.Melbārdis, M.Sestulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Atļaut SIA “Vidzemes koncertzāle” nodot Vidzemes koncertzāle “Cēsis” Lielo zāli sabiedriskā labuma organizācijai1.
-  biedrībai „JCI Latvia” JCI Latvijas Nacionālā kongresa rīkošanai 12.09.2015. par pašizmaksas cenu, piemērojot
“SIA "Vidzemes koncertzāle" telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumi” telpu un
aprīkojuma nomas maksas un pakalpojuma maksas apstiprināto Cēsu novada pašvaldības Lielās zāles tarifu.
Piešķirt pašvaldības finansējumu telpu nomas maksas starpības segšanai 661,34 EUR (t.sk. PVN). Izdevumu2.
apmaksu veikt no vispārējas nozīmes izdevumiem (budžeta klasifikācijas kods 04.900 ; 11/019), apmaksājot SIA
„Vidzemes koncertzāle” iesniegto rēķinu.
Biedrība „JCI Latvia” sedz telpu uzturēšanas, kā arī pasākuma organizēšanas tehniskās izmaksas.3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.4.

 
 

Lēmums Nr. 189 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu dienesta
viesnīcā Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta (g) apakšpunktu, Cēsu novada domes
16.07.2015. lēmumu Nr.170 „Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23, Cēsis, Cēsu novads”, atbilstoši Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 20.08.2015. atzinumam (prot. Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par
(I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Niklass, M.Malcenieks, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, I.Lāce, E.Geruļskis,
G.Grosbergs, A.Melbārdis, M.Sestulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Dienesta viesnīcā Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, noteikt šādus maksas pakalpojumus:1.

1.1.   maksa par vienu gultas vietu (bez gultas veļas) mēnesī EUR 20.00 (divdesmit euro) mēnesī (t.sk.PVN);
1.2.    maksa par vienu gultas vietu (ar gultas veļu) mēnesī EUR 30.00 (trīsdesmit euro) mēnesī (t.sk.PVN).
2.      Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldība apmaksā izdevumu starpību starp dienesta viesnīcas uzturēšanas
faktiskajiem izdevumiem un 1.punktā noteikto maksu par gultas vietu.

Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.1.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.2.

 
 

Lēmums Nr. 190 Pa amata vienību izveidošanu Cēsu Profesionālajā vidusskolā

 
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Cēsu novada domes 02.07.2015. lēmuma
Nr.147  Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Valmieras iela 19,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201
002 0604, daļas nodošanu valdījumā un pārvaldīšanā, daļas - lietošanā un pārvaldīšanā Cēsu Profesionālajai vidusskolai”
1.2. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2015. atzinumam (prot.Nr.10), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Niklass, M.Malcenieks, U.Lencbergs,
T.Jaunzemis, I.Lāce, E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, M.Sestulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
  1.      Ar 2015.gada 1.septembri Cēsu Profesionālajā vidusskolā izveidot 1,5 amata vienības „sētnieks” (profesijas
kods  961301, amata saime – 13, amata līmenis – IIA, mēnešalgas grupa –2.), nosakot mēnešalgu atbilstoši 29.01.2013.
noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās
noteikšanas kārtību”, t.i. ne vairāk kā 450,00 EUR mēnesī.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Profesionālās vidusskolas direktorei.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.  
 

Lēmums Nr. 191 Par grozījumiem Izglītības pasākumu budžetā

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Cēsu novada domes 31.10.2013. sēdes lēmumu Nr. 458 „Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu
izglītojamajiem un pedagogiem,”  pēc izglītības iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem, izglītojamiem, kuri beiguši 8.klasi
un 11.klasi un kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums bijis vismaz 8 balles ( 8.klase) un 9 balles ( 11.klasei), tiek
piešķirtas naudas balvas. Plānojot 2015.gada budžetu, tika ņemti vērā iekšējos normatīvajos aktos noteiktie kritēriji
summas aprēķinā, taču apkopojot izglītības iestāžu saņemtos pieteikumus, pretendentu skaits balvas saņemšanai
pārsniedz budžetā plānoto. Izvērtējot izglītojamo ikdienas sasniegumus, mācību darba rezultātus un izglītojamo
ieguldījumu individuālo spēju attīstībā, kas veicinājis talantu izkopšanu, attīstījis izglītojamo sociālās, pilsoniskās un
komunikatīvās prasmes, nepieciešams balvu fonda palielinājums. Balvu fonda palielinājums iespējams,  veicot
grozījumus  Izglītības pasākumu budžeta pozīcijās.
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Cēsu novada domes
29.01.2015. lēmumu “Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2015. gada budžetu
apstiprināšanu” (prot. Nr. 1, 16.p.),  un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2015. atzinumu (prot.
Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Niklass,
M.Malcenieks, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, I.Lāce, E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, M.Sestulis), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta 09.510. – Izglītības pasākumi šādus grozījumus:
1.1.                         samazināt budžeta līniju Metodiskais darbs – pamata un vispārējā izglītība par
1025 EUR;
1.2.                          palielināt budžeta pozīciju Naudas balvas 8. un 11.klašu skolēniem par 1025
EUR.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 

Lēmums Nr. 192 Par naudas balvu piešķiršanu Cēsu novada izglītības iestāžu 8.
un 11. klases izglītojamajiem

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 31.10.2013. sēdes lēmumu  Nr. 458 (prot. Nr.19)  „Par naudas balvām Cēsu novada
izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem” un Cēsu novada domes 27.08.2015. sēdes lēmumu Nr.191 “Par
grozījumiem Izglītības pasākumu budžetā”, izvērtējot izglītības iestāžu izteiktos priekšlikumus par naudas balvas
piešķiršanu 8. klases  izglītojamajiem, kuriem gada vidējais vērtējums mācību priekšmetos vismaz 8 balles, un 11. klases
izglītojamajiem, kuriem gada vidējais vērtējums vismaz 9 balles (Cēsu Valsts ģimnāzijas 25.06.2015. iesniegums Nr.
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1-12/81, reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 25.06.2015. Nr.6/1987, Cēsu pilsētas pamatskolas 25.06.2015. iesniegums Nr.
1-18/16, reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 30.06.2015. Nr. 6/2034, Cēsu 1. pamatskolas 12.06.2015. iesniegumi Nr. 1-14/29,
Nr. 1-14/30, Nr. 1-14/31, Nr. 1-14/32, reģistrēti Cēsu novada pašvaldībā 15.06. 2015. Nr. 6/1910, Nr. 6/1912, Nr.6/1913, 6/1914,
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 27.05.2015. iesniegums Nr. 1-18/16, reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā
17.06.2015. Nr. 1937, Cēsu 2.pamatskolas 21.08.2015. iesniegumiem, reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 24.08.2015.
Nr.6/2605 un Nr.6/2606), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2015. atzinumam (prot. Nr.10), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Niklass, M.Malcenieks,
U.Lencbergs, T.Jaunzemis, I.Lāce, E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, M.Sestulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Par sasniegumiem 2014./2015.mācību gadā piešķirt naudas balvu 75 EUR apmērā šādiem 8. klases
izglītojamajiem:
1.1.Lindai Prokofjevai, Cēsu 1. pamatskola;
1.2.Olgai Beātei Persaņai, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.3.Justīnei Malkavai, Cēsu 1. pamatskola;
1.4.Diānai Paulai Upmalei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.5.Agnesei Sauskai, Cēsu 1. pamatskola;
1.6.Elīzai Elizabetei Bicānei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.7.Andai Nikolai Pāžei, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.8.Jiayi Liang, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.9.Trīnei Žagarei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.10.        Elīzai Martai Stangainei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.11.        Alisei Līcei,  Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.12.        Emīlijai Katei Tomsonei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.13.        Annijai Annai Zariņai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.14.        Laurai Macionei, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.15.        Laurai Rozītei, Cēsu Pilsētas vidusskola;
1.16.        Elizabetei Annai Niedrei, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.17.        Anastasijai Skribei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.18.        Sindijai Lozei , Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.19.        Sanitai Jansonei , Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.20.        Gabrielai Ievai Mūrniecei, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.21.        Kristiānam Potašovam, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.22.        Renātam Jurševskim, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.23.        Jānim Rakulim, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.24.        Tomam Veisam, Cēsu 1.pamatskola;
1.25.        Hugo Grūbem, Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.26.        Zanei Vaskai,  Cēsu 2.pamatskola;
1.27.        Kārlim Micpapam- Vītolam, Cēsu 2. pamatskola.
2.      Par sasniegumiem 2014./2015.mācību gadā piešķirt naudas balvu 110,00 EUR apmērā 11. klases izglītojamajai
Artai Alksnītei, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija.
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī
lēmuma izpildi.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei.
 
 

Lēmums Nr. 193 Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada
vispārējās izglītības iestādēs

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punkta (g)
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apakšpunktu, Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumiem Nr.172 „ Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”,
02.12.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr.757 „Par ēdināšana procesa organizēšanas kārtību Cēsu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādēs un Vaives pagasta vispārizglītojošās izglītības iestādēs”, ievērojot Publisko iepirkuma likuma 2.
pielikuma B daļas pakalpojuma iepirkumu „Ēdināšanas pakalpojumi Cēsu novada izglītības iestādēs” (iepirkuma
identifikācijas Nr.CNP/2015/14); „Izglītojamo ēdināšanas organizēšana Cēsu pilsētas skolā” (iepirkuma identifikācijas Nr.
CNP/2013/6) rezultātus, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2015. (prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Niklass, M.Malcenieks, U.Lencbergs,
T.Jaunzemis, I.Lāce, E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, M.Sestulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 19.09.2013. lēmumu Nr.363 „Par brokastu, pusdienu, launaga un
vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”.
2.      Noteikt Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs šādu standartpusdienu cenu:
2.1. Cēsu Pilsētas vidusskolā:
2.1.2. 1. - 4. klašu izglītojamiem – 1,05 EUR
2.1.2. 5.- 12. klašu izglītojamiem – 1,12 EUR.
2.2.     Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītojamiem – 1,12 EUR ;
2.3.     Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītojamiem –1,12 EUR
2.4.     Cēsu Profesionālās vidusskolas izglītojamiem – 1,12 EUR
2.5.     Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas izglītojamiem –1.10 EUR
2.6.     Cēsu 1. pamatskolas:
2.6.1.                1.- 4. klašu izglītojamiem –1.07 EUR
2.6.2.                5.- 9. klašu izglītojamiem –1.14 EUR
2.7. Cēsu 2. pamatskolas :
2.7.1. 1.- 4. klašu izglītojamiem –1.08 EUR
2.7.2. 5.- 9. klašu izglītojamiem –1.10 EUR
2.8. Cēsu pilsētas Sporta skolā – 1,12 EUR.
3. Noteikt Līvu un Rāmuļu pamatskolu:
3.1. 1. - 4. klašu izglītojamiem:
3.1.1.                brokastu cenu –0.43 EUR;
3.1.2.                pusdienu cenu -  0.81 EUR;
3.1.3.                launaga cenu – 0.36 EUR;
3.1.4.                vakariņu cenu – 0.50 EUR.
3.1.     5.- 9. klašu izglītojamiem:
3.2.1.                brokastu cenu – 0.50 EUR;
3.2.2.                pusdienu cenu - 0.95 EUR;
3.2.3.                launaga cenu – 0.43 EUR;
3.2.4.                vakariņu cenu – 0.50 EUR.
4.    Noteikt vecāku maksu Līvu un Rāmuļu pamatskolu pirmskolas grupu:
4.1. izglītojamiem no 1 līdz 2 gadu vecumam :
4.1.1.                1.10 EUR, kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām un launagu;
4.1.2.                1.46 EUR, kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām, launagu un vakariņām.
4.2.  izglītojamiem no 3 gadu vecuma:
4.2.1.      1.42 EUR, kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām un launagu;
4.2.2.      1.78 EUR, kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām, launagu un vakariņām.
5.           Noteikt Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādes,
Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestādes, Cēsu pirmskolas izglītības
iestādes „Pīlādzītis”, Līvu pamatskolas, Rāmuļu pamatskolas un Cēsu 2. pamatskolas, Cēsu internātskolas – rehabilitācijas
centra darbiniekiem:
5.1.  brokastu cenu – 0.68 EUR;
5.2.  pusdienu cenu – 1.14 EUR;
5.3.  launaga cenu – 0.61 EUR;
5.4.  vakariņu cenu – 0.68 EUR.
6.           Noteikt Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs šādu launaga cenu:
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6.1.  Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas 1.- 4. klašu izglītojamiem – 0.43 EUR;
6.2.  Cēsu 2.pamatskolas 1.- 2. klašu izglītojamiem – 0.43 EUR;
6.3.  Cēsu 1. pamatskolas 1.- 2. klašu izglītojamiem – 0.38 EUR.;
6.4.  Cēsu Pilsētas vidusskolas 1. – 2.klases izglītojamiem – 0,50 EUR
7.           Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu direktoriem, Cēsu novada
pašvaldības Izglītības nodaļai un Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”.
8.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības revidentei.
 
 

Lēmums Nr. 194 Grozījumi Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumā Nr.37 „Par
Cēsu novada izglītības iestāžu direktoru mēnešalgām”

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.apakšpunktu, 21.panta pirmās daļas 13.apakšpunktu,
Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.1.punktu, ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 20.08.2015.(prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par
(I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Niklass, M.Malcenieks, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, I.Lāce, E.Geruļskis,
G.Grosbergs, A.Melbārdis, M.Sestulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt  Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumā Nr.37 „Par Cēsu novada izglītības iestāžu direktoru
mēnešalgām.”(prot.Nr.2, 16.p.)  šādus grozījumus:
1.1.Izteikt lēmuma 1.3. punktu šādā redakcijā: ”Cēsu Pilsētas vidusskola  1351.00”
1.2.Atzīt par spēku zaudējušu punktu 1.4.
2.      Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2015.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam
 

Lēmums Nr. 195 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai, 
profesionālajai izglītībai

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam” , Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 18. augusta
rīkojuma Nr. 437 „”Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2015.gadam” 1.pielikumu
„Mērķdotācijas pašvaldībām- pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības
iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām”, Cēsu novada pašvaldības 2013.gada 19. septembra lēmumu Nr.361  “Valsts budžeta
mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”, ievērojot
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2015.(prot.Nr.10)  atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12
balsīm – par (I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Niklass, M.Malcenieks, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, I.Lāce,
E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, M.Sestulis), 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  3 562 244  EUR,  (trīs miljoni pieci simti sešdesmit divi tūkstoši divi simti četrdesmit četri euro
) sadalīt:
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Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija
2015.g.IX-XII
EUR
 

Mērķdotācija
kopā
2015.gadam
EUR

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm
EUR

1.1. Draudzīgā Aicinājuma  Cēsu
Valsts ģimnāzija

153 452.00 461 364.00 33 876.00

1.2. Cēsu Valsts ģimnāzija 195 720.00 583 680.00 48 104.00
  1.3. Cēsu 2. vidusskola 0 227 928.00 12 863.00
1.4. Cēsu Pilsētas vidusskola 311 824.00 311 824.00 14 936.00
1.5. Cēsu pilsētas pamatskola 0 338 976.00 16 640.00
1.6. Cēsu 1. pamatskola 163 240.00 495 728.00 23 209.00
1.7. Cēsu 2. pamatskola 149 364.00 441 508.00 28 542.00
1.8. Cēsu pilsētas Pastariņa

sākumskola
80 496.00 248 120.00 16 541.00

1.9. Līvu pamatskola 35 744.00 106 336.00 8 281.00
1.10. Rāmuļu pamatskola 38 540.00 112 308.00 4 720.00
1.11. Cēsu Profesionālā

vidusskola
74 640.00 234 472.00 8 960.00

 PAVISAM 1 203 020,00 3 562 244.00 216 672.00
 
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim.
 
3.Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai, veicot grozījumus Cēsu novada 29.01.2015. saistošajos noteikumos 
Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2015.gadam” ietvert lēmumā minēto finansējumu.
 
4.Uzdot DACVģimnāzijai (direktore D. Eglīte), Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G. Bērziņa), Cēsu Pilsētas vidussolai
(direktore A. Sīmane), Cēsu 1. pamatskolai (direktore A.Būre), Cēsu 2. pamatskolai (direktors O.Bicāns), Cēsu pilsētas
Pastariņa sākumskolai (direktore R.Blaževica),  Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova), Rāmuļu pamatskolai
(direktore I. Brammane), Cēsu Profesionālajai vidusskolai (direktore M.Apsīte)  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 domes pašvaldības Izglītības nodaļai.
 
 

Lēmums Nr. 196 Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
   Pamatojoties uz likumu „Par Valsts budžetu 2015.gadam”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta
rīkojuma Nr. 437„ ”Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2015.gadam” 4.pielikumu
„Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 20.08.2015.(prot.Nr.10)  atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par
(I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Niklass, M.Malcenieks, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, I.Lāce, E.Geruļskis,
G.Grosbergs, A.Melbārdis, M.Sestulis), 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    249 560.00 EUR(divi simti
četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro) sadalīt:
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Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija
2015.g.IX-XII
EUR
 

Mērķdotācija
kopā
2015.gadam
EUR

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm

1.1. Cēsu pilsētas 1.
pirmskolas
 izglītības iestāde

6 829.00 21 173.00 0,00

1.2. Cēsu pilsētas 3.
pirmskolas
 izglītības iestāde

19 437.00 55 077.00 2 950.00

1.3. Cēsu pilsētas 4.
pirmskolas
 izglītības iestāde

19 428.00 56 324.00 3 336.00

1.4. Cēsu pilsētas 5.
pirmskolas
 izglītības iestāde

24 180.00 69 060.00 4 379.00

1.5. Cēsu 2. pamatskola 8 876.00 25 836.00 0,00
1.6. Līvu pamatskola 4 084.00 12 068.00 1 470.00
1.7. Rāmuļu pamatskola 2 900.00 8 004.00 493.00
1.8. Cēsu bērnu un jauniešu

centrs
-1 894.00 2 018.00 0

 PAVISAM 83 840.00 249 560.00 12 628.00
 
 
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2015gada 31. decembrim.
 
3.Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai, veicot grozījumus Cēsu novada 29.01.2015. saistošajos noteikumos 
Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2015.gadam” ietvert lēmumā minēto finansējumu.
 
4. Uzdot Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādei
(vadītāja L.Cekula), Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Balode), Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības
iestādei (vadītāja L.Kazaka), Cēsu 2. pamatskolai (direktors O.Bicāns), Līvu pamatskolai (direktore A. Gabranova), Rāmuļu
pamatskolai (direktore I. Brammane), Cēsu bērnu un jauniešu centram (direktorei Dz. Matusēvičai), 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 domes pašvaldības Izglītības nodaļai.
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 197 Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „Par Valsts budžetu 2015. gadam”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 18. augusta 
rīkojuma Nr.437 „”Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2015. gadam” 2.pielikumu
„Mērķdotācijas pašvaldībām- interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Cēsu novada domes Interešu  izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisijas 17.08.2015. (prot.Nr.1) lēmumu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
20.08.2015.(prot.Nr.10) atzinumu,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Timermanis, J.Rozenbergs,
A.Malkavs, M.Niklass, M.Malcenieks, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, I.Lāce, E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, M.Sestulis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām- interešu izglītības programmu un sporta skolu  pedagogu daļējai darba samaksai un valsts
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sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 135 070,00 EUR (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši septiņdesmit 
euro ) sadalīt sekojoši:
 

Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija
2015.g.1.septembra-
31.decembrim.

Mērķdotācija
kopā
2015.gadam
EUR

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm

1.1. Cēsu bērnu un jauniešu
centrs

40727.00 122 223.00 10 900.00

 
 
1.2. 12 847,00 EUR (divpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro), tajā skaitā kvalitātes piemaksām 480.00
EUR  tarificēt pie vispārizglītojošām skolām interešu izglītības programmu realizācijai:

Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija
2015.g.1.septembra-
31.decembrim.

Mērķdotācija
kopā
2015.gadam
EUR

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm

1.2.1. Draudzīgā Aicinājuma 
Cēsu Valsts ģimnāzija

523.00 1 715.00 122.00

1.2.2. Cēsu Valsts ģimnāzija 584.00 2 049.00 108.00
1.2.3. Cēsu Pilsētas vidusskola 1 256.00 1 256.00 40.00
1.2.4. Cēsu pilsētas pamatskola 0.00 1856.00 78.00
1.2.5. Cēsu 1. pamatskola 592.00 1 969.00 0,00
1.2.6. Cēsu 2. pamatskola 640.00 2 120.00 132.00
1.2.7. Cēsu pilsētas Pastariņa

sākumskola
392.00 1 305.00 0.00

1.2.8. Līvu pamatskola 128.00 128.00 0.00
1.2.9. Rāmuļu pamatskola 136.00 449.00 0,00
 PAVISAM 4251,00 12 847,00 480.00

 
2.Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2015. gada 31. decembrim.
3.Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai, veicot grozījumus Cēsu novada 29.01.2015. saistošajos noteikumos 
Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2015.gadam” ietvert lēmumā minēto finansējumu.
 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.
 
 
 

Lēmums Nr. 198 Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „Par Valsts budžetu 2015. gadam”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta
rīkojuma Nr.437 ”Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2015. gadam” 3.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 Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumiem Nr.825 „Speciālās izglītības iestāžu,
vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”, ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 20.08.2015.(prot.Nr.10)  atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm –
par (I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Niklass, M.Malcenieks, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, I.Lāce, E.Geruļskis,
G.Grosbergs, A.Melbārdis, M.Sestulis), 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  1 829 376.00 EUR (viens miljons astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit
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seši euro) sadalīt:
 
 
 

 Pedagogu d/a un VSAOI Uzturēšanas izdevumiem  
 IX-XII Kopā

2015.gadam
tajā
skaitā
kvalitātes
pakāpēm

IX-XII Kopā
 2015.gadam

PAVISAM
MĒRĶDOTĀCIJA

Cēsu pirmsskolas izglītības
iestāde „Pīlādzītis”

85 852.00 246 508.00 16 476.00 86 504.00 269 200.00 515 708.00

Cēsu internātpamatskola-
rehabilitācijas centrs

211 276.00 668 756.00 18 068.00 220 752.00 644 912.00 1 313 668.00

PAVISAM 289 128.00 915 264.00 34 544.00 315 256.00 914 112.00 1 829 376.00
                                                           
 
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2015. gada 31.decembrim.
 
3. Uzdot Cēsu pirmskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis” (vadītāja A.Pāže) un Cēsu internātpamatskolai- rehabilitācijas
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 29.01.2015. saistošajos noteikumos 
Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2015.gadam” ietvert lēmumā minēto finansējumu.
 
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.
 
 

Lēmums Nr. 199 Par nolikuma „Grozījumi 26.06.2014. nolikumā Nr.30 „Cēsu
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata
vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība”” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,  Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas A.Pāžes 05.08.2015. iesniegumu Nr.1-27/43, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2015.
atzinumam (protokols Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Timermanis, J.Rozenbergs,
A.Malkavs, M.Niklass, M.Malcenieks, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, I.Lāce, E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, M.Sestulis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.                  Apstiprināt nolikumu „Grozījumi 26.06.2014. apstiprinātā nolikumā Nr.30 „Cēsu novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas
kārtība””  saskaņā ar pielikumu.
2.                  Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai.
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Pielikums
 
NOLIKUMS
Cēsīs
 
27.08.2015.                                                                     
                                Nr.29
 
„Grozījumi 26.06.2014. apstiprinātā nolikumā Nr.30 „Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko
darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība”
 

Izteikt 26.06.2014. nolikumā Nr.30 „Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko1.
darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība” 4.3. punktu šādā redakcijā:

„’4.3. Optometrists
4.3.1. Profesijas klasifikācijas kods – 2267 01;
4.3.2. Amata saime – 5.1.;
4.3.3. Amatu līmenis – III;
4.3.4. Mēnešalgas grupa – 10;
4.3.5. Amatu vienība – optometrists tiek noteikta 0,25 likmes.
4.3.6. Optometristam jābūt sertificētam un reģistrētam ārstniecības personu reģistrā.
4.3.7. Optometrista mēnešalga tiek noteikta ar koeficientu 1,25 apmērā no medicīnas māsas mēnešalgas.”
2. Nolikums stājas spēka ar 01.09.2015.
 
 

Lēmums Nr. 200 Par Cēsu novada domes 27.08.2015. saistošo noteikumu Nr.8
“Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”  apstiprināšanu Ziņo: I.Priede, Cēsu
novada Pašvaldības policijas Administratīvo lietu inspektore

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 12. punktu  un 43. panta pirmās daļas 4. punktu, 45.
panta ceturto un piekto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta trešo daļu, ievērojot Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 31.07.2015. atzinumu Nr. 18-6/6101, kā arī uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
(turpmāk – LAPK) 171.pantu, kas  nosaka administratīvo atbildību tikai par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu
lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī, taču neparedz atbildību par atrašanos
publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu. Lai gan alkoholisko dzērienu lietošana pēc loģikas
apsvērumiem ietver atrašanos ar atvērtu alkoholisko dzērienu iepakojumu kā vienu no nosacījumiem, lai vispār
alkoholiskos dzērienus varētu lietot, Cēsu novada domes ieskatā, LAPK 171.pants nav izsmeļošs un tā mērķis un
regulējums nevar tikt attiecināts uz visiem gadījumiem, kad konstatēta personu atrašanās publiskās vietās ar atvērtu
alkoholisko dzērienu iepakojumu turpmāk norādīto iemeslu dēļ: 
1)      pati atrašanās sabiedriskās vietās ar atvērtu alkoholisko dzērienu iepakojumu pēc būtības ir pretēja sabiedrībā
vispārpieņemtam cilvēka uzvedības veidam sabiedriskā vietā;
2)      tā arī ar Saistošo noteikumu 5.punktu tiek aizsargātas to sabiedrības locekļu intereses, kuri nevēlas atrasties
blakus personām ar atvērtu alkoholisko dzērienu iepakojumu, tādējādi radot nepatiku un/vai bažas, vai gadījumā, ja
alkohols tiktu lietots, pēc tā lietošanas personas reibuma stāvoklis varētu ietekmēt tās uzvedību. Minētajā gadījumā
būtisks ir pats atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholisko dzērienu iepakojumu fakts pēc būtības;
3)      ja netiktu noteikta atsevišķa atbildība par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu,
jebkurai personai tiktu nodrošinātas tiesības attaisnot sevi, norādot, ka alkoholisko dzērienu nav lietojusi, tikai turējusi to,
atradusies tam līdzās, u.t.t., tādējādi ievērojami apgrūtinot alkoholisko dzērienu lietošanas fakta pierādīšanu;
4)      personu atrašanās publiskās vietās ar atvērtu alkoholisko dzērienu iepakojumu nav reta parādība, tādēļ būtiski
ir tieši noteikt atbildību par šādu pārkāpumu, lai aizsargātu sabiedrības intereses, neradītu priekšstatu, ka atklāti
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publiskās vietās tiek lietoti alkoholiskie dzērieni, lai nodrošinātu sabiedrības kārtību, tikumību un sabiedrībā
vispārpieņemto cilvēku uzvedības veidu.
Ievērojot, ka  atsevišķu citu Latvijas Republikas novadu un pilsētu saistošajos noteikumos ir paredzēta atbildība tieši par
atrašanos publiskās vietās ar atvērtu alkoholisko dzērienu iepakojumu, piemēram, skat., Rīgas domes saistošo noteikumu
Nr.80 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā” 6.13.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.203
“Valmieras pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” 14.punktu, un citus. Līdz ar to var secināt, ka administratīvās
atbildības paredzēšana par atrašanos publiskās vietās ar atvērtu alkoholisko dzērienu iepakojumu ir aktuāls jautājums
daudzām pašvaldībām.
Ievērojot iepriekš minēto, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2015. atzinumam (protokols Nr.10), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Niklass, M.Malcenieks,
U.Lencbergs, T.Jaunzemis, I.Lāce, E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, M.Sestulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atcelt Cēsu novada domes 16.07. 2015. lēmumu  Nr.166 “ Par Cēsu novada domes 16.07.2015.saistošo
noteikumu Nr.8 „Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” apstiprināšanu”.
2.       Apstiprināt Cēsu novada domes 27.08.2015. saistošos noteikumus Nr.8 “Sabiedriskās kārtības saistošie
noteikumi” saskaņā ar pielikumu.
 
pielikums
 

Lēmums Nr. 201 Par ziedojumu pieņemšanu Cēsu 2. pamatskolā

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmumu Nr.294 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas
kārtību” (prot.Nr.11, 22.p.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2015. (prot. Nr. 10) atzinumu, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Niklass, M.Malcenieks,
U.Lencbergs, T.Jaunzemis, I.Lāce, E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, M.Sestulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atļaut Cēsu 2. pamatskolai pieņemt ziedojumu no biedrības „Reģionālās izglītības un kultūras atbalsta biedrība” vides
pieejamības pandusu par kopējo summu 3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi) vides pieejamības
nodrošināšanai skolas iekšpagalmā.
 
  

Lēmums Nr. 202 Par nolikuma ”Grozījumi Cēsu Pilsētas vidusskolas nolikumā”
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Cēsu Pilsētas vidusskolas sporta nodarbības notiek Piebalgas ielā 18, Cēsīs , Cēsu novadā, ievērojot 14.05.2015. lēmumu
Nr. 119 „Par Cēsu Pilsētas vidusskolu”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2015. atzinumam
(prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Niklass,
M.Malcenieks, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, I.Lāce, E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, M.Sestulis), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt nolikumu „Grozījumi Cēsu Pilsētas vidusskolas nolikumā”, saskaņā ar pielikumu.

Uzdot Cēsu Pilsētas vidusskolas direktorei:1.

2.1. nodrošināt nolikuma izpildi;
2.2.informēt izglītības iestāžu reģistru par grozījumiem Cēsu Pilsētas  vidusskolas nolikumā.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/Sn_Sab_kartibas_noteikumi_gala.pdf
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Pielikums
NOLIKUMS
”Grozījumi Cēsu Pilsētas vidusskolas nolikumā”
 
27.08.2015                                                     Cēsīs
                                                    Nr.30
 
 
Izdarīt Cēsu Pilsētas vidusskolas nolikumā šādu grozījumu:
 
1.      Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
„12. Skola Cēsu novada pašvaldības īpašumos - L.Paegles ielā 1, Cēsīs ,Cēsu novadā , LV 4101 un Piebalgas ielā 18, Cēsīs
,Cēsu novadā, LV – 4101 un konsultpunktos Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašumos -Vecpiebalgas vidusskolā, 
(Gaismas 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122), Taurenes pamatskolā (Krasta  2,
Taurene, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119) un    īsteno šādas izglītības programmas:”.
2.      Nolikums stājas spēkā 01.09.2015.
 
 

Lēmums Nr. 203 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela
22A,  Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu

Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
Nekustamais īpašums Vaives iela 22A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0509, turpmāk – Nekustamais
īpašums, reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā  Nr. 1000 0043
6473 uz Cēsu novada pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 11.10.2013.
Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0509, platība 4625 m2.
Nekustamajam īpašumam nav zemesgrāmatā reģistrētu atsavināšanas aizliegumu.
Zemes lietošanas mērķis: „individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0601) – 4625 m2.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk – Atsavināšanas likums, 1.panta 6.punktu, Pašvaldībā
saņemts auditorfirmas „Invest – Rīga’ Cēsis”, Reģ. Nr. LV 44103018948, vērtējums, saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma
visticamākā tirgus vērtība 2015.gada 17.augustā ir 13 000.00 EUR (trīspadsmit tūkstoši euro un 00 centi).
Ievērojot Atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, Pašvaldībā saņemts Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālās nodaļas 12.08.2015. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs) Nr. 9-01/476446-1/1,
saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 16 477 EUR (sešpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit
septiņi euro un 00 centi), un 18.08.2015. izziņa Nr. 9-01/476446-2/1, saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma kadastrālā
vērtība uz 2007.gada 31.decembri bija 117 Ls (viens simts septiņpadsmit lati). 
 Uz lēmuma pieņemšanas dienu nepastāv spēkā esošu līgumu par Nekustamā īpašuma lietošanu.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu,  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās
daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu un Pārejas noteikumu 12.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī Pašvaldības Attīstības
un teritorijas plānošanas komisijas 14.07.2015. priekšlikumu (prot. Nr. 26) un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijas 20.08.2015. priekšlikumu (prot. Nr.21), ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada
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pašvaldības iestādēm par Nekustamā īpašuma nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Niklass, M.Malcenieks, U.Lencbergs, T.Jaunzemis,
I.Lāce, E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, M.Sestulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot atsavināšanai, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu
Vaives iela 22A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0509, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra
apzīmējums 4201 004 0509, platība 4625 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums.
2.      Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto (sākotnējo) cenu 16 477 EUR (sešpadsmit tūkstoši četri simti
septiņdesmit septiņi euro un 00 centi).

Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.1.
Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.2.
Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.3.

 
 
 
 
Pielikums
cĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA Vaives iela 22a, cēsis, cēsu nov.  izsoles noteikumi
 

vispārīgie noteikumi1.

1.1.Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela 22A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0509, kas
sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0509, platība 4625 m2, turpmāk – Nekustamais
īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā - Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole
atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2.Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3.Izsoli organizē Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
1.4.Nekustamā īpašuma izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 2015.gada 08.oktobrī plkst. 14:00.
1.5.Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) cena 16 477 EUR (sešpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit septiņi euro
un 00 centi).
1.6.Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).
1.7.Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 1647.70  EUR (viens tūkstotis seši simti
četrdesmit septiņi euro un 70 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr.
90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts:
LV67UNLA0004000142344.
1.8.Sludinājums par Nekustamā īpašuma izsoli publicējams Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
laikrakstā „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
1.9.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      Nekustamā īpašuma raksturojums
2.1.Nekustamais īpašums Vaives iela 22A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0509, turpmāk – Nekustamais
īpašums, reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā  Nr. 1000 0043
6473 uz Cēsu novada pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 11.10.2013.
Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0509, platība 4625 m2.
Nekustamajam īpašumam nav zemesgrāmatā reģistrētu atsavināšanas aizliegumu.
2.2.Apbūvei paredzētais Nekustamais īpašums kadastrāli uzmērīts un izgatavots zemes vienības, kadastra apzīmējums
4201 004 0509, robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns, nosakot zemes vienības platību un apgrūtinājumus: 020302
–aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0,0172ha.
2.3.Nekustamais īpašums atrodas Cēsu pilsētas austrumu daļā, teritorijas izmantošanas veidu zonā „Mazstāvu dzīvojamā
apbūve”, kurā galvenais izmantošanas veids ir vienģimenes māju apbūve. Piekļūšana no Vaives ielas. Teritorijai labi
attīstīta infrastruktūra, tiešā tuvumā pirmsskolas izglītības iestāde.
2.4.Zemes lietošanas mērķis: „individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0601) – 4625 m2.
 

http://www.cesis.lv
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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 Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
3.2.Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2015.gada 08.oktobrim plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā
5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 313.kabinetā (tālr. 26138771, Komisijas sekretāres p.i.) jāreģistrējas un jāiesniedz vai jāuzrāda
šādi dokumenti:  
       3.2.1. Juridiskai personai: 3.2.1.1.apliecināta spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes
institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.2.rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai
pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu vai darbības
izbeigšanu;
3.2.1.3.juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
3.2.1.4.juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
3.2.1.5.kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.
             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.kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.  
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
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.Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
3.4.1.nav iesniedzis vai uzrādījis 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 pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā maksātnespēju, bankrotu, vai darbības izbeigšanu;
3.4.4.saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas
ierosināšanai.  
 
4. Izsoles process
4.1.Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecības.
4.2.Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3.Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz
divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, 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 izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts
Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, izsoles vadītājs piedāvā šim dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma
cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks,
kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.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.
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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.Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, to Komisija (ja tai ir zināms) vai kāds no dalībniekiem
paziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.
4.13.Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.14.Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.15.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.
4.16.Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles
soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.17.Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles
sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par
atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.18.Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.19.Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
4.20.Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.21.Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja
reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs
reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais
īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek
ierakstīti protokolā.
4.22.Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
4.23. 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.
4.24.Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar
parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.25.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.
4.26.Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un
neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc Komisijas lēmuma viņš tiek svītrots
no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir
palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens
dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
4.27.Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē
iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība. 
4.28.Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā no
izsoles dienas.
 
5.Samaksas kārtība
5.1.Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto
Nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā, t.i. līdz 2015.gada 22.oktobrim ieskaitot.
5.2.Ja līdz 2015.gada 22.oktobrim ieskaitot nosolītājs nav samaksājis nosolīto summu, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu
par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles
dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu
pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu
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nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot Komisijai par Nekustamā īpašuma 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 atmaksātā.
5.3.Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma
līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu
novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
5.4.Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma
līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu
novada dome 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;
            6.1.4.Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.
 
7.Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša
dokumenta saņemšanas.
7.2.Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 
 
 
8.Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
8.1.Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu
laikā no attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
8.2.Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.
 
 
 

Lēmums Nr. 204 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas valdījuma un lietošanas
tiesību izbeigšanu Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā Skolas iela
6,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006, daļai

Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
         Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.12.2011. sēdes lēmumu Nr.595 „Par Cēsu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2509, Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu
novads, kadastra Nr.  4201 505 0077, Lielā Skolas iela 6,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006, un 
Kovārņu iela 24,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 007 1623,  daļas nodošanu valdījumā, daļas- lietošanā,
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Cēsu Profesionālajai vidusskolai” (protokols Nr. 26., 16.p.), ar 01.12.2011. Vienošanos
Nekustamā īpašuma Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 005 2006, daļa: ēka (mācību korpuss),
kadastra apz. 4201 005 2006 001, turpmāk – Īpašums, nodota Cēsu Profesionālās vidusskolas lietošanā un bilancē.
Minētā lēmuma un Vienošanās 3.punkts noteica, ka Valdījumā tiek nodots Īpašums uz laiku, līdz mainās valdītāja (Iestāde)
juridiskais statuss vai Cēsu novada dome pieņem jaunu lēmumu.
01.11.2012. pieņemts Cēsu novada domes lēmums Nr.516 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā Skolas
iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 005 2006, daļas nodošanu nomā biedrībai „Latvieši pasaulē – muzejs un
pētniecības centrs”” (prot. Nr. 19, 18.p.), ar kuru nolemts nodot Cēsu novada pašvaldības, turpmāk – Pašvaldība, īpašumā
esoša nekustamā īpašuma Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 005 2006, daļu: ēkas (mācību
korpuss),  kadastra apz. 4201 005 2006 001, pirmo un otro stāvu lietošanā par maksu (nomā) ar 01.09.2014. biedrībai
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„Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs”, reģ. Nr. 40008119789, Ausekļa iela 6A-12, Rīga, LV-1010, turpmāk –
Biedrība, ar mērķi – veikt kultūrizglītojošo darbu par migrāciju, emigrācijas vēsturi, ārzemju latviešu dzīvi un pašreizējo
Latvijas emigrācijas situāciju. 31.01.2013. pieņemts Cēsu novada domes lēmums Nr. 57 „Grozījumi Cēsu novada domes
01.11.2012. lēmumā Nr. 516 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu novads,
kadastra Nr. 4201 005 2006, daļas nodošanu nomā biedrībai „Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs””” (prot. Nr.
2, 39.p.), ar kuru grozīts nomā nodošanas termiņš, nosakot to ar 01.09.2015.
 Uz lēmuma pieņemšanas brīdi ar 01.11.2012. Cēsu novada domes lēmumu Nr.516 noteiktais, starp Pašvaldību, Aģentūru,
Cēsu Profesionālo vidusskolu, turpmāk arī - Skola, un Biedrību Nomas priekšlīgums nav noslēgts, Biedrība nav izrādījusi
iniciatīvu plānotā mērķa īstenošanas uzsākšanai Cēsu pilsētā.
        Ar 02.04.2015. Cēsu novada domes lēmumu Nr.88 (prot. Nr.4, 13.p.) apstiprināta  Skolas Attīstības  un
investīciju stratēģija  2015. – 2020.gadam, ar to paredzot 2015./2016.mācību gada uzsākšanu jaunajā mācību korpusā
Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā.
Lai lietderīgi izmantotu Pašvaldības nekustamo īpašumu, nodrošinot likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.
punkta izpildi,  pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 77.panta otro daļu, un Cēsu novada domes 01.12.2011. sēdes
lēmuma Nr.595  3.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Malkavs,
M.Niklass, M.Malcenieks, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, I.Lāce, E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, M.Sestulis), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
 
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.11.2012. lēmumu Nr.516 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 005 2006, daļas nodošanu nomā biedrībai „Latvieši
pasaulē – muzejs un pētniecības centrs”” (prot. Nr. 19, 18.p.), un 31.01.2013.  Cēsu novada domes lēmumu Nr. 57
„Grozījumi Cēsu novada domes 01.11.2012. lēmumā Nr. 516 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā Skolas
iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 005 2006, daļas nodošanu nomā biedrībai „Latvieši pasaulē – muzejs un
pētniecības centrs””” (prot. Nr. 2, 39.p.).
2. Izbeigt 31.08.2015. Cēsu Profesionālajai vidusskolai, vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009654427,
juridiskā adrese: Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, valdījuma tiesības nekustamā īpašuma Lielā Skolas iela 6,
Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 2006, daļai – ēkai (mācību korpuss), kadastra apz. 4201 005 2006 001, un
lietošanas, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības nekustamā īpašuma Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu nov., kadastra
Nr. 4201 005 2006, daļai – apbūvēta zemes gabala daļai 703 m2 kopplatībā.
3. Izdarīt Cēsu novada domes 01.12.2011. lēmumā Nr. 595 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas iela
3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2509, Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 505 0077,
Lielā Skolas iela 6,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006, un  Kovārņu iela 24,  Cēsis, Cēsu novads,
kadastra Nr. 4201 007 1623,  daļas nodošanu valdījumā, daļas- lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Cēsu
Profesionālajai vidusskolai” (prot. Nr. 26, 16.p.) grozījumus, svītrojot 1.punkta 1.3.1. apakšpunktu un 4.punkta
4.2.apakšpunktu  par Īpašumu.
4. Uzdot Pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot grozījumus 01.12.2011. Vienošanās (reģ. Nr.650/2011/2-7)
starp Pašvaldību un Skolu, izslēdzot no Skolai valdījumā nodoto Pašvaldības nekustamo īpašumu saraksta nekustamā
īpašuma Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 2006, daļu – ēku (mācību korpuss), kadastra apz.
4201 005 2006 001.
5. Skolai nodot  un Pašvaldībai (atbildīgais – Nekustamā īpašuma nodaļa) pieņemt  nekustamā īpašuma Lielā Skolas iela
6, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 2006, daļu – ēku (mācību korpuss), kadastra apz. 4201 005 2006 001, izslēdzot
to no Skolas pamatlīdzekļu uzskaites pēc stāvokļa uz 31.08.2015. un uzņemot Pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē pēc
stāvokļa uz 31.08.2015. (atbildīgais – Finanšu nodaļa).
6. Ievērojot Ministru kabineta 19.10.2011. rīkojuma Nr. 535 6.punkta 6.1.apakšpunktu, nekustamā īpašuma Lielā Skolas iela
6, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 2006, daļu – ēka (mācību korpuss), kadastra apz. 4201 005 2006 001, izmantot
pašvaldības funkcijas nodrošināšanai – iedzīvotāju izglītības procesa organizēšanai.
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 205 Par līgumsoda nepiemērošanu SIA „Vidzemes energoceltnieks”

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldība 2013.gada 23.jūlijā noslēdza vienošanos Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/008/092 starp Cēsu
novada pašvaldību un Valsts reģionālās attīstības aģentūru, par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Cēsu centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un
pieejamības nodrošināšana” īstenošanai.
Saskaņā ar projektā plānotajām aktivitātēm, Cēsu novada pašvaldība 2013.gada 1.jūlijā noslēdza būvuzņēmuma līgumu
Nr. 453/2013/2-14 ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Vidzemes energoceltnieks”, reģ. Nr. 44103008831 (turpmāk –
SIA „Vidzemes energoceltnieks”), par Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas rekonstrukcijas 1.kārtas būvdarbu veikšanu.
Būvuzņēmuma līguma noslēgšanas datums, saskaņā ar līgumu bija arī būvdarbu sākuma datums, taču  būvdarbu norise
jau to sākuma stadijā neritēja saskaņā ar būvdarbu grafiku – būvdarbi tika kavēti. Cēsu novada pašvaldība vairākkārtīgi
norādīja būvuzņēmējam (sarakstē – 24.10.2013. vēstule Nr. 3/3782, 27.01.2014. vēstule Nr.3/250, 20.06.2014. vēstule
Nr.2/2226, būvniecības apspriedēs, darba grupas sanāksmēs) par būvdarbu termiņa kavējumu, saskaņā ar būvuzņēmuma
līgumā plānoto, uz ko tika saņemti solījumi un rakstiski apliecinājumi par būvdarbu paveikšanu termiņā (28.10.2013.
vēstule Nr.2145/2013, 03.02.2014. vēstule Nr.613/2014, 30.06.2014. Nr.2091/2014). 2014.gada 21.jūlijā (vēstule
Nr.2343/2014) Būvuzņēmējs lūdza pagarināt būvdarbu termiņu līdz 2014.gada 28.novembrim, pamatojoties uz 01.04.2014.
noslēgto vienošanos pie 2013.gada 1.jūlija būvuzņēmuma līguma Nr.453/2013/2-14 par papildus nepieciešamo būvdarbu
veikšanu. Ņemot vērā, ka šāds lūgums netika saņemt iepirkuma par papildus darbiem laikā, kā arī objektīvi izvērtējot
papildus būvdarbu veikšanai nepieciešamo laiku, būvdarbu termiņš netika pagarināts (25.08.2014. vēstule Nr.7/3074). Ar
12.09.2014. noslēgto vienošanos pie 2013.gada 1.jūlija Būvuzņēmuma līguma Nr.453/2013/2-14 par papildus nepieciešamo
būvdarbu veikšanu, ņemot vērā papildinājumus teritorijas labiekārtojumā, tika pagarināts būvdarbu termiņš līdz
2014.gada 30.sptembrim. Būvdarbi diemžēl minētajā termiņā netika paveikti. SIA „Vidzemes energoceltnieks” būvdarbus
nodeva 2014.gada 30.decembrī, noformējot atbilstošu Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu. Ņemot vērā to, ka
teritorijas apzaļumošanas darbi nevar noritēt ziemā, šie darbi tika noformēti kā atliktie darbi, to izpildi plānojot līdz
2015.gada 31.maijam. Lai pilnībā īstenota projekta mērķi - izveidot daudzfunkcionālu reģiona un novada bibliotēku,
dažādojot un paplašinot pakalpojumu klāstu, veicinot to pieejamību visiem iedzīvotājiem un palielinot pilsētas pievilcību,
tādējādi sekmējot reģiona konkurētspēju un pievilcību darba un dzīves apstākļiem - bija nepieciešams pagarināt projekta
termiņu līdz 2015.gada 31.maijam, par ko tika sagatavota atbilstoša vēstule Valsts reģionālās attīstības aģentūrai
(11.12.2014. vēstule Nr.3/4638).
Cēsu novada pašvaldība 2015.gada 26.februārī saņēma no Valsts reģionālās attīstības aģentūras vēstuli Nr.
2/NRC/09/552, ar ko tiek pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 2015.gada 31.maijam, ar norādi, ka izmaiņas
projekta īstenošanas termiņā tiek saskaņotas ar nosacījumu, ka finansējuma saņēmējs izmantos 2013.gada 1.jūlija
būvuzņēmuma līguma Nr.453/2013/2-14 15.10.punktā pielīgtās tiesības – ja būvuzņēmējs pieļauj būvdarbu izpildes laika
grafika kavējumu ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, ja tas nav bijis iepriekš rakstveidā saskaņots ar pašvaldību, pašvaldībai ir
tiesības no būvuzņēmēja iekasēt līgumsodu 0.1% apmērā no līguma kopējās cenas par katru darbu izpildes termiņa
nokavējuma dienu.
            Pamatojoties uz iepriekš minēto, pašvaldība ar 2015.gada 1.aprīļa vēstuli Nr.2/1124 informēja
būvuzņēmēju par pašvaldības pienākumu aprēķināt līgumsodu par laika periodu no 2014.gada 1.oktobra līdz 2014.gada
29.decembrim, kas bija sasniedzis 90 dienas, kā arī informēja par līgumsoda apmēru, t.i. Līguma kopējā summa (2 206
034.48 EUR) * Līgumsods (0.1%) = līgumsoda apmērs dienā (2 206.03 EUR) * nokavēto dienu skaits (90 dienas) =
līgumsods (198 542.70 EUR).
Uz ko, šī gada 13.aprīlī  (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.7/1189)  ar papildinājumiem 5.jūnijā (reģistrēts pašvaldībā ar
Nr.7/1876)  pašvaldība saņēma būvuzņēmēja skaidrojumu par būvdarbu izpildes termiņa kavējuma iemesliem, par
galvenajiem argumentiem termiņa kavējuma minot nepieciešamību veikt papildu darbus saistībā ar būvprojekta
izmaiņām Nr.2, norādot, ka termiņa kavējums ir daļēji pamatots. Papildus veicamo darbu un būvdarbu secības maiņas dēļ,
būvuzņēmējam radies 60 kalendāro dienu būvdarbu kavējums.
            Pašvaldība piesaistīja SIA „2i consult”, Reģ. Nr. 40103724944, turpmāk – eksperts, lai veiktu
būvuzņēmēja argumentācijas par būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma pamatotības izvērtēšanu. Saskaņā ar eksperta
atzinumu, būvdarbu izpildes termiņu ietekmēja izmaiņas darbu apjomos un tehniskajos risinājumos, kas radušās
neparedzamu apstākļu rezultātā un būtiski ietekmēja darbu izpildi termiņos, norādot, ka: saimniecības ēkas demontāža
un ar to saistītie darbi būvuzņēmējam radīja objektīvu kavējumu 56 kalendārās dienas; Noliktavas ielas asfalta 1.kārtas
uzlikšana 2013.gada nogalē būvuzņēmējam radīja objektīvu kavējumu 18 kalendārās dienas; jumta pagaidu nobalstīšanu,
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lai lietus un sala ietekmē būtiski nepasliktinātu ārsienu un pagraba arku nestspēju, būvuzņēmējam radīja objektīvu
kavējumu 16 kalendārās dienas. Eksperta ieskatā pašvaldībai ir objektīvs pamatojums lemt par līgumsoda nepiemērošanu.
Ņemot vērā eksperta atzinumu un pamatojoties uz 2013.gada 1.jūlija būvuzņēmuma līguma (Nr. 453/2013/2-14)
3.7.punktu, 16.2.2.1., un 16.2.2.4.punktu, kā arī  ņemot vērā, ka būvuzņēmuma līguma izpildes termiņa kavējumam nav
būtiskas ietekmes uz projekta rezultātu, būvdarbi ir veikti kvalitatīvi, arī atlikto darbu izpilde veikta laikā un sadarbība ar
būvuzņēmēju kopumā vērtējama kā pozitīva, Pašvaldība lūdza Valsts reģionālās attīstības aģentūru sniegt viedokli par
līgumsoda nepiemērošanas pamatotību (20.08.2015. vēstule Nr. 2/3068).
2015.gada 25.augustā tika saņemta Valsts reģionālās attīstības aģentūras vēstule Nr. 2-NRC-09/15/2194 ar atzinumu, ka
Cēsu novada domei ir tiesisks pamats nepiemērot līgumsodu būvuzņēmējam.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,  Latvijas
Republikas Civillikuma 1508., 1587., 1635. un 1812.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par
(I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, I.Lāce, E.Geruļskis, G.Grosbergs,
A.Melbārdis, M.Sestulis), pret – nav, atturas – 1 (deputāts A.Malkavs), nolemj:
 
1.      Nepiemērot līgumsodu būvuzņēmējam SIA „Vidzemes energoceltnieks” saskaņā ar 2013.gada 1.jūlija
būvuzņēmuma līgumu Nr. 453/2013/2-14.
2.      Uzdod Finanšu nodaļai veikt norēķinus ar SIA „Vidzemes energoceltnieks” par ieturēto līgumsodu.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.1.
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