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Lēmums Nr. 415 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
08.10.2018. lēmuma Nr. 5-3-2-6/78 “Par pabalsta mācību piederumu iegādei
atteikumu” apstrīdēšanu
Ziņo: D.Trapenciere, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
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.

Lēmums Nr.

416 Par Cēsu kūrorta attīstības programmas izstrādi

Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
Balstoties uz Tūrisma likuma 61 pantu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 905 “Kūrorta statusa
piešķiršanas un anulēšanas kārtība”, Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030., kas paredz kūrorta attīstību,
kurā būtu uzturētas un attīstītas dabas un publiskās teritorijas, izveidojot modernus ārstniecības, labjūtas un atpūtas
kūrortobjektus, nodrošinot pašvaldības atbalsta politiku, lai veidotu investoru interesi par ieguldījumiem Cīrulīšos un
prioritāri noteiktajām darbībām Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030., proti, - kūrortpilsētas statusa
iegūšana un nostiprināšana .
Pamatojoties uz Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 13.12.2018. atzinumu (prot.Nr. 9), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Uzsākt Cēsu kūrorta attīstības programmas izstrādi ar termiņu līdz 2019. gada 1. jūnijam, tajā skaitā – sagatavot
kūrorta teritorijas robežu shēmu un kūrorta teritorijas robežpunktu koordinātu tabulu.
2. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 905 sagatavot un iesniegt pieteikumu Ekonomikas ministrijai līdz 2019. gada 21.
jūnijam par kūrorta statusa piešķiršanu Cēsu pilsētas kūrortam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde.
3. Kontroli par lēmuma un līguma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 417 Par nolikuma ”Grozījums Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības
iestādes nolikumā” apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības kā izglītības iestādes dibinātāja adreses maiņu, kā rezultātā mainās Cēsu pilsētas
3. pirmsskolas izglītības iestādes juridiskā adrese, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
8. punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu un Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 28.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 13.decembra (prot.
Nr.15) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Grozījums Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Cekula) informēt izglītības iestāžu reģistru par
grozījumu Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
2018.gada
27.decembrī
Nr. 45
Grozījums Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu
1. Izdarīt Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes
2018. gada 15. februāra lēmumu Nr.49 ‘’Par Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu’’
(prot. Nr. 3, 9. punkts) grozījumu un aizstāt 4. punktā vārdus un skaitli ‘’Bērzaines iela 5’’ ar vārdiem un skaitli ‘’Raunas iela
4’’.
2. Nolikums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
Vadītāja
L.Cekula

Lēmums Nr. 418 Par nolikuma ”Grozījumi Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības
iestādes nolikumā” apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības kā izglītības iestādes dibinātāja adreses maiņu, kā rezultātā mainās Cēsu pilsētas 1.
pirmsskolas izglītības iestādes juridiskā adrese, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.
punktu, Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu un Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 28. pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018. gada 13.decembra (prot.
Nr.15), atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Grozījums Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā ” saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M. Virskule) informēt izglītības iestāžu reģistru
par grozījumu Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
2018.gada
27.decembrī
Nr. 46
Grozījums Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
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Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu
1. Izdarīt Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2016. gada
10. marta lēmumu Nr.65 ‘’Par Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 3, 3.
punkts) šādus grozījumu:
1.1.Aizstāt 4. punktā vārdus un skaitli ‘’Bērzaines iela 5’’ ar vārdiem un skaitli ‘’Raunas iela 4’’.
1.2.Aizstāt 25. punktā vārdus “Fizisko personu datu aizsardzības likumā’’ ar vārdiem “Eiropas Parlamenta un Padomes
regulā par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti”.
1.3.Aizstāt 29. punktā vārdus “Fizisko personu datu aizsardzības likumā’’ ar vārdiem “Eiropas Parlamenta un Padomes
regulā par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti”.
1.4.Aizstāt 51. punktā vārdus “Fizisko personu datu aizsardzības likums’’ ar vārdiem “Eiropas Parlamenta un Padomes
regula par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti”.
2. Nolikums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
Vadītāja
M. Virskule

Lēmums Nr. 419 Par nolikuma ”Grozījums Cēsu 2. pamatskolas nolikumā”
apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības kā izglītības iestādes dibinātāja adreses maiņu, kā rezultātā mainās Cēsu
2.pamatskolas juridiskā adrese, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu,
atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 13.decembra (prot. Nr.15), atzinumam,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Grozījums Cēsu 2.pamatskolas nolikumā ” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu 2. pamatskolai (direktore I.Brammane) informēt izglītības iestāžu reģistru par grozījumu Cēsu
2.pamatskolas nolikumā.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
2018.gada
6.decembrī
Nr. 47
Grozījums Cēsu 2. pamatskolas nolikumā
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu
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1. Izdarīt Cēsu 2. pamatskolas nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2018. gada 4.oktobra lēmumu
Nr.314 ‘’Par Cēsu 2.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 15, 7. punkts) grozījumu un aizstāt 1.5. un 13.2. punktā
vārdus un skaitli ‘’Bērzaines iela 5’’ attiecīgajā locījumā ar vārdiem un skaitli ‘’Raunas iela 4’’ attiecīgajā locījumā.
2. Nolikums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
Direktore
I.Brammane

Lēmums Nr. 420 Par nolikuma ”Grozījums Cēsu internātpamatskolas - attīstības
centra nolikumā” apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības kā izglītības iestādes dibinātāja adreses maiņu, pamatojoties uz likuma ‘’Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un
9. pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 2018.gada 13.decembra (prot. Nr. 15), atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt nolikumu „Grozījums Cēsu internātpamatskolas-attīstības centra nolikumā ” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu internātpamatskolas - attīstības centram (direktors Zigmunds Ozols) informēt izglītības iestāžu
reģistru par grozījumu Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra nolikumā.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
2018.gada
27.decembrī
Nr. 48
Grozījums Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra nolikumā
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu

1. Izdarīt Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2017. gada
16. novembra lēmumu Nr.308 Par nolikuma “Grozījumi Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra Nolikumā’’ (prot. Nr.
16, 8. punkts) grozījumu un aizstāt 87. punktā vārdus un skaitli ‘’Bērzaines iela 5’’ attiecīgajā locījumā ar vārdiem un skaitli
‘’Raunas iela 4’’ attiecīgajā locījumā.
2. Nolikums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
Direktors
Z.Ozols
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Lēmums Nr. 421 Par nolikuma ”Grozījums Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts
ģimnāzijas nolikumā” apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības kā izglītības iestādes dibinātāja adreses maiņu, kā rezultātā mainās Draudzīgā
Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas juridiskā adrese, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
8. punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu un Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 28. pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 13.decembra (prot. Nr.
15), atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Grozījums Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā ” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) informēt izglītības iestāžu reģistru par
grozījumu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
2018.gada
27.decembrī
Nr. 49
Grozījums Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu
1. Izdarīt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2012. gada
1. novembra lēmumu Nr.505 ‘’Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 19, 7.
punkts) grozījumu un aizstāt 10., 11. un 85. punktā vārdus un skaitli ‘’Bērzaines iela 5’’ attiecīgajā locījumā ar vārdiem un
skaitli ‘’Raunas iela 4’’ attiecīgajā locījumā.
2. Nolikums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
Direktore
D.Eglīte

Lēmums Nr. 422 Par nolikuma ”Grozījums Cēsu Pilsētas vidusskolas nolikumā”
apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības kā izglītības iestādes dibinātāja adreses maiņu, kā rezultātā mainās Cēsu Pilsētas
vidusskolas juridiskā adrese, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu,
atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 13.decembra (prot. Nr. 15), atzinumam,
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Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Grozījums Cēsu Pilsētas vidusskolas nolikumā ” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu Pilsētas vidusskolas direktorei (A.Sīmanei) informēt izglītības iestāžu reģistru par grozījumu Cēsu
Pilsētas vidusskolas nolikumā.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
2018.gada 27.decembrī
Nr. 44
Grozījums Cēsu Pilsētas vidusskolas nolikumā
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu
1. Izdarīt Cēsu Pilsētas vidusskolas nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2015.gada 14.maija lēmumu
Nr.119 “Par Cēsu Pilsētas vidusskolu”) grozījumu un aizstāt 4. un 47. punktā vārdus un skaitli ‘’Bērzaines iela 5’’
attiecīgajā locījumā ar vārdiem un skaitli ‘’Raunas iela 4’’ attiecīgajā locījumā.
2. Nolikums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Direktore
A.Sīmane

Lēmums Nr. 423 Par nolikuma ”Grozījums Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības
iestādes nolikumā” apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības kā izglītības iestādes dibinātāja adreses maiņu, kā rezultātā mainās Cēsu pilsētas
4. pirmsskolas izglītības iestādes juridiskā adrese, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
8. punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu un Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 28.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 13.decembra (prot.
Nr.15), atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Grozījums Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā ” saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Balode) informēt izglītības iestāžu reģistru
par grozījumu Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
2018.gada
27.decembrī
Nr. 50
Grozījums Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu
1. Izdarīt Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes
2009. gada 3.septembra lēmumu Nr.180 ‘’Par Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu’’
(prot. Nr. 8, ) grozījumu un aizstāt 1.5 punktā vārdus un skaitli ‘’Bērzaines iela 5’’ ar vārdiem un skaitli ‘’Raunas iela 4’’.
2. Nolikums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Vadītāja
L.Balode

Lēmums Nr. 424 Par nolikuma “Grozījumi Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumā”
apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības kā izglītības iestādes dibinātāja adreses maiņu, kā rezultātā mainās Cēsu pilsētas
Sporta skolas juridiskā adrese, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu, Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu un 17.pantu un Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 28. pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 13.decembra (prot. Nr.
15), atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Grozījumi Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumā” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu pilsētas Sporta skolai (direktore R.Vanadziņa):
2.1. Nodrošināt nolikuma izpildi.
2.2. Informēt izglītības iestāžu reģistru par grozījumu Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumā.
1. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
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NOLIKUMS
Cēsīs
2018.gada 27.decembrī
Nr. 51
Grozījumi Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumā
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un
Profesionālās izglītības likuma
15.panta pirmo daļu un 17.pantu
Izdarīt Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2015. gada 19.februāra lēmumu Nr.27
„Par Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 2, 6. punkts) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 4. punktā vārdus un skaitli ‘’Bērzaines iela 5’’ ar vārdiem un skaitli ‘’Raunas iela 4’’.
2. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
Iestāde īsteno šādas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:
- vieglatlētika (ar kodiem 20V813001 un 30V813001);
- basketbols (ar kodiem 20V813001 un 30V 813 001);
- biatlons (ar kodiem 20V813001 un 30V813001);
- volejbols (ar kodiem 20V813001 un 30V813001);
- florbols (ar kodiem 20V813001 un 30V813001);
- distanču slēpošana (ar kodiem 20V813001 un 30V813001);
- orientēšanās sports (ar kodiem 20V813001 un 30V813001);
- futbols (ar kodiem 20V813001 un 30V813001).
3.

Nolikums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Direktore
R.Vanadziņa

Lēmums Nr. 425 Par nolikuma “Grozījums Cēsu 1. pamatskolas nolikumā”
apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības kā izglītības iestādes dibinātāja adreses maiņu, kā rezultātā mainās Cēsu 1.
pamatskolas juridiskā adrese, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu,
atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 13.decembra (prot. Nr.15), atzinumam,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Grozījums Cēsu 1.pamatskolas nolikumā ” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu 1. pamatskolai (direktore A. Avena) informēt izglītības iestāžu reģistru par grozījumu Cēsu
1.pamatskolas nolikumā.
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3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
2018.gada
27.decembrī
Nr. 52
Grozījums Cēsu 1. pamatskolas nolikumā
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu
1. Izdarīt Cēsu 1. pamatskolas nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2011. gada 1. decembra lēmumu
Nr.581 ‘’Par Cēsu 1.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 26, 2. punkts) grozījumu un aizstāt 5. un 51. punktā
vārdus un skaitli ‘’Bērzaines iela 5’’ attiecīgajā locījumā ar vārdiem un skaitli ‘’Raunas iela 4’’ attiecīgajā locījumā.
2. Nolikums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
Direktore
A.Avena

Lēmums Nr. 426 Par nolikuma ”Grozījums Cēsu Bērnu un jauniešu centra
nolikumā” apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības kā izglītības iestādes dibinātāja adreses maiņu, kā rezultātā mainās Cēsu Bērnu un
jauniešu centra juridiskā adrese, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2018.gada 13.decembra (prot. Nr. 15), atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Grozījumi Cēsu Bērnu un jauniešu centra nolikumā ” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu Bērnu un jauniešu centram (direktore Dz. Matusēviča) informēt izglītības iestāžu reģistru par
grozījumiem Cēsu Bērnu un jauniešu centra nolikumā.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
2018.gada 27.decembrī
Nr. 53
Grozījums Cēsu Bērnu un jauniešu centra nolikumā
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un
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Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu

1. Izdarīt Cēsu Bērnu un jauniešu centra nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2015. gada 19.februāra
lēmumu Nr.26 ‘’Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra nolikuma apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 2, 5. punkts) grozījumu un aizstāt 6.
punktā vārdus un skaitli ‘’Bērzaines iela 5’’ ar vārdiem un skaitli ‘’Raunas iela 4’’.
2. Nolikums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
Direktore
Dzidra Matusēviča

Lēmums Nr. 427 Par nolikuma ”Grozījums Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā”
apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības kā izglītības iestādes dibinātāja adreses maiņu, kā rezultātā mainās Cēsu Valsts
ģimnāzijas juridiskā adrese, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu, atbilstoši
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 13.decembra (prot. Nr. 15), atzinumam, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Grozījums Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā ” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) informēt izglītības iestāžu reģistru par grozījumu Cēsu
Valsts ģimnāzijas nolikumā.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
2018.gada
27.decembrī
Nr. 54
Grozījums Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu
1. Izdarīt Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2016. gada 24. novembra
lēmumu Nr.300 ‘’Par Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 17, 4. punkts) grozījumus un aizstāt 5. un
54. punktā vārdus un skaitli ‘’Bērzaines ielā 5’’ ar vārdiem un skaitli ‘’Raunas ielā 4’’.
2. Nolikums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
Direktore
G.Bērziņa
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Lēmums Nr. 428 Par nolikuma ”Grozījums Rāmuļu pamatskolas nolikumā”
apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības kā izglītības iestādes dibinātāja adreses maiņu, kā rezultātā mainās Rāmuļu
pamatskolas juridiskā adrese, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu,
atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 13.decembra (prot. Nr.15), atzinumam,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Grozījums Rāmuļu pamatskolas nolikumā ” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Rāmuļu pamatskolai ( direktores p.i. A. Gabranova) informēt izglītības iestāžu reģistru par grozījumu
Rāmuļu pamatskolas nolikumā.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
2018.gada
27.decembrī
Nr. 55
Grozījums Rāmuļu pamatskolas nolikumā
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu
1. Izdarīt Rāmuļu pamatskolas nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2014. gada 28.augusta lēmumu
Nr.339 „Par Rāmuļu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr.11,6.p) grozījumu un aizstāt 1.6.un 13.2. punktā vārdus
un skaitli ‘’Bērzaines iela 5’’ attiecīgajā locījumā ar vārdiem un skaitli ‘’Raunas iela 4’’ attiecīgajā locījumā.
2. Nolikums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
Direktores p.i.
(paraksts)
A. Gabranova

Lēmums Nr. 429 Par nolikuma ”Grozījums Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas
nolikumā” apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības kā izglītības iestādes dibinātāja adreses maiņu, kā rezultātā mainās Cēsu pilsētas
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Pastariņa sākumskolas juridiskā adrese, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
28.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 13.decembra (prot. Nr.15),
atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Grozījums Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas nolikumā” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai (direktore R.Blaževica) informēt izglītības iestāžu reģistru par
grozījumu Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas nolikumā.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
2018.gada
27.decembrī
Nr. 56
Grozījums Cēsu pilsētas Pastariņa skolas nolikumā
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu
1. Izdarīt Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2014. gada
30. decembra lēmumu Nr.479 ‘’Par Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas nolikuma apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 18, 1. punkts)
grozījumu un aizstāt 4. un 46. punktā vārdus un skaitli ‘’Bērzaines iela 5’’ attiecīgajā locījumā ar vārdiem un skaitli
‘’Raunas iela 4’’ attiecīgajā locījumā.
2. Nolikums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
Direktore
(paraksts)
R.Blaževica

Lēmums Nr. 430 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 8.apakšpunktu, izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu un 28.pantu, Profesionālās izglītības likuma 17.pantu, atbilstoši Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.12.2018. (prot. Nr.15), atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu pilsētas Mākslas skolas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 04.04.2013. Cēsu novada domes lēmumu Nr.138 “Par Cēsu
pilsētas Mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu”.
3. Uzdot Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktoram nodrošināt iestādes darbību atbilstoši apstiprinātajam
nolikumam.
4. Uzdot Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktoram informēt izglītības iestāžu reģistru par izglītības iestādes
nolikumu.
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5.

Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
2018.gada
27.decembrī
Nr.57
CĒSU PILSĒTAS MĀKSLAS SKOLAS
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu un Valsts un
Profesionālās izglītības likuma
15.panta pirmo daļu un 17.pantu
1.

Vispārīgie noteikumi

1.1.
Cēsu pilsētas Mākslas skola, turpmāk – Izglītības iestāde, ir Cēsu novada pašvaldības,
turpmāk – Dibinātājs, dibināta un pakļautībā esoša profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās
ievirzes mākslas izglītības programmas.
1.2.
Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības
likums, citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas reglamentē izglītības iestādes darbību kā arī šis
nolikums.
1.3.
Izglītībai iestādei ir:
1.3.1.
zīmogs (ar papildinātā mazā Valsts ģerboņa attēlu), ko lieto izglītību apliecinošiem dokumentiem;
1.3.2.
zīmogs, ko lieto iestādes dokumentiem, kas nav minēti šī nolikuma 1.3.1 punktā, un, kur
nepieciešams lietot zīmogu;
1.3.3.
Cēsu novada domes priekšsēdētāja apstiprinātas noteikta parauga veidlapas.
1.4.
Izglītības iestādes finanšu līdzekļu apriti un finanšu kontu pārvalda Cēsu novada
pašvaldība, kura nodrošina centralizētās grāmatvedības funkciju.
1.5.
Izglītības iestādes juridiskā adrese : Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101. Izglītības
iestāde izglītības programmas īsteno: Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā LV - 4101; Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Priekuļu
novadā , LV-4126.
1.6.
Dibinātāja juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101.
2. Izglītības iestādes darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
2.1.
Izglītības iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas
nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.
2.2.
Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša, attīstoša un audzinoša darbība.
2.3.
Izglītības iestādes uzdevumi:
2.3.1.
nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes vizuāli
plastiskajā mākslā;
2.3.2.
sagatavot izglītojamos mākslas profesionālās vidējās izglītības programmu apguvei;
2.3.3.
izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai
karjeras izvēlei;
2.3.4.
sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības ieguvi visiem
izglītojamajiem;
2.3.5.
racionāli izmantot izglītībai piešķirtos finanšu līdzekļus.
3. Izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas
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3.1.
Izglītības iestāde īsteno šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas:
3.1.1. Vizuāli plastiskā māksla, kods 20V 211 00 1,
3.1.2. Vizuāli plastiskā māksla, kods 30V 211 00 1
3.2.
Saskaņojot ar Dibinātāju, izglītības iestāde var īstenot arī interešu izglītības
programmas.
3.3.
Saskaņojot ar Dibinātāju, izglītības iestāde ir tiesīga īstenot profesionālās ievirzes izglītības
programmas citu novadu teritorijās.
4.
Izglītības procesa organizācija
4.1.
Par izglītības procesa organizāciju Izglītības iestādē atbild Izglītības iestādes direktors,
izdodot iekšējos normatīvos aktus.
4.2.
Mācību slodzi nedēļā nosaka izglītības iestādes direktora apstiprināts stundu saraksts.
Mācību stundas ilgums Izglītības iestādē – 40 minūtes.
5.
Izglītības iestādes vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
5.1.
Izglītības iestādi vada iestādes vadītājs, turpmāk - direktors, realizē Latvijas Republikā spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteikto iestādes vadītāja kompetenci.
5.2.
Izglītības iestādē ir lineāri funkcionālā vadības struktūra. Darbinieki ir pakļauti vienam vai
vairākiem vadītājiem. Darbinieku pakļautība noteikta amata aprakstos.
5.3.
Papildus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas reglamentē izglītības
iestādes darbību, Direktoram ir šādi pienākumi:
5.3.1.
plānot Izglītības iestādes finanšu līdzekļu izlietojumu un nodrošināt apstiprināto budžeta līdzekļu
izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus,
5.3.2.
racionāli izmantot Izglītības iestādes mantu un finanšu līdzekļus;
5.3.3.
pēc pieprasījuma sniegt atskaites par savu darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu;
5.3.4.
nodrošināt Izglītības iestādes datu bāzes izveidi un uzturēšanu;
5.3.5. nodrošināt Izglītības iestādi ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem;
5.3.6. realizēt Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto darba devēja pārstāvja kompetenci;
5.3.7. nodrošināt savlaicīgu un precīzu pārskatu, atskaišu un informācijas iesniegšanu;
5.3.8. nodrošināt dokumentu apriti un datu apstrādi izmantojot lietošanā nodoto programmatūru un atbilstoši spēkā
esošiem normatīvajiem aktiem;
5.3.9. nodrošināt līgumsaistību izpildes kontroli;
5.3.10. nodrošināt izglītojamo vecāku informēšanu;
5.3.11. citi pienākumi, kas izriet no normatīvajiem aktiem, tai skaitā, Dibinātāja izdotajiem normatīvajiem aktiem, darba
līguma un amata apraksta.
5.4. Papildus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas reglamentē izglītības iestādes darbību,
Direktoram ir šādas tiesības:
5.4.1. savas kompetences ietvaros lemt par izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu
izlietošanu, kā arī apstiprinātā budžeta algu fonda ietvaros ir tiesīgs veidot jaunas amata vienības, grozīt amata vienību
nosaukumus, noteikt mēnešalgas un amata vienību likmes, apstiprināt iestādes amata vienību sarakstus, lemt par
reorganizāciju iestādē. Dibinātājs lemj par jaunu amata vienību veidošanu iestādē vai reorganizāciju, ja paredzamās
izmaiņas saistītas ar iestādei papildus apstiprinātajam budžetam nepieciešamiem finanšu līdzekļiem;
5.4.2. atbilstoši normatīvajiem aktiem, tai skaitā, ievērojot Publiskā iepirkuma likumu, slēgt ar juridiskām un fiziskām
personām līgumus, kas nepieciešami Iestādes darbības nodrošināšanai vai saistīti ar Iestādes lietošanai nodotās mantas
lietderīgu izmantošanu un pārvaldīšanu;
5.4.3. saņemt konsultācijas un informāciju, piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos, celt savu kvalifikāciju par izglītības
procesa un izglītības vadības jautājumiem;
5.4.4. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Izglītības iestādi valsts, pašvaldību un nevalstiskajās institūcijās, kā arī ar
privātpersonām;
5.4.5. iesniegt priekšlikumus par Izglītības iestādes kompetencē esošo jautājumu risināšanu;
5.4.6. noteiktu uzdevumu izpildi deleģēt Izglītības iestādes darbiniekiem;
5.4.7. citas tiesības, kas izriet no normatīvajiem aktiem, tai skaitā Dibinātāja izdotajiem normatīvajiem aktiem, darba
līguma un amata apraksta.
5.5. Direktora īslaicīgas prombūtnes laikā (līdz 3 mēnešiem) direktora pienākumus pilda ar Cēsu novada domes
priekšsēdētāja rīkojumu pilnvarota persona, ilglaicīgas prombūtnes laikā direktora pienākumus pilda ar Cēsu novada
domes lēmumu iecelta persona.
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5.6. Izglītības iestādes pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas darba līgumos, amata aprakstos un
Izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos.
6.
Izglītības iestādes administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība
6.1.
Izglītības iestādes izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt iesniedzot
attiecīgu iesniegumu Cēsu novada domei.,
6.2.
Izglītības iestādes darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt iesniedzot attiecīgu iesniegumu
Izglītības iestādes direktoram.
7.
Izglītojamo tiesības un pienākumi
7.1.
Vispārīgās izglītojamā tiesības un pienākumi noteikti LR spēkā esošajos normatīvajos aktos,
kā arī izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos, kas ikvienam ir brīvi pieejami – izvietoti iestādes telpās.
7.2.
Ar iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamie tiek iepazīstināti uzsākot mācību
gadu.
8.
Izglītības iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība, tās kompetence.
8.1.
Izglītības iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Izglītības
iestādes Padomes reglaments.
8.2.
iestādes Padomes galvenie uzdevumi:
8.2.1.
sekmēt pedagogu, izglītojamo vecāku, Dibinātāja sadarbību;
8.2.2.
izstrādāt priekšlikumus izglītības iestādes attīstības plānam, sekmēt tā
īstenošanu;
8.2.3.
palīdzēt organizēt izglītības iestādes saimniecisko darbību.
9.
Izglītības iestādes pedagoģiskā padome. 9.1.
Izglītības
iestādē darbojas Pedagoģiskā padome, kuras izveidošanas kārtību un
kompetenci nosaka reglaments.
10.
Izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība.
10.1.
Izglītības iestāde patstāvīgi izstrādā Attīstības plānu, kuru saskaņo ar Izglītības iestādes padomi
un izglītības programmas, kuras apstiprina Dibinātājs.
10.2.
Direktors izdod šādus iekšējos normatīvos aktus un veic tajos grozījumus:
10.2.1. Pedagoģiskās padomes reglamentu;
10.2.2. Izglītības iestādes padomes reglamentu;
10.2.3.
Darba kārtības noteikumus;
10.2.4.
Iekšējās kārtības noteikumus;
10.2.5.
Mācību gada darba plānu;
10.2.6.
Mācību stundu un nodarbību sarakstu;
10.2.7.
Izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību;
10.2.8.
Izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kārtību, pārcelšanas kārtību nākamajā klasē;
10.2.9.
Pedagogu darba kvalitātes piemaksu piešķiršanas kārtību;
10.2.10. Instrukciju par drošību mācību klasēs;
10.2.11. citus Iestādes darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus.
11.
11.1.
11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
11.2.
11.2.1.
11.2.2.

Izglītības iestādes finansējuma avoti un kārtība.
Izglītības iestādes finanšu līdzekļus veido :
valsts mērķdotācija Izglītības iestādes pedagogu atlīdzībai;
Dibinātāja finanšu līdzekļi Izglītības iestādes uzturēšanai;
citi finanšu līdzekļi;
Citus finanšu līdzekļus veido:
ziedojumi un dāvinājumi;
maksas pakalpojumi, kurus apstiprina Dibinātājs.

12.
Izglītības iestādes saimnieciskā darbība.
12.1.
Izglītības iestāde var veikt saimniecisko darbību, ja tas netraucē izglītības programmu
īstenošanu un nepieciešams Iestādes darbības nodrošināšanai vai Iestādei lietošanā vai pārvaldīšanā piešķirtās mantas
lietderīgai izmantošanai. Iestādes maksas pakalpojumus nosaka Cēsu novada dome.
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12.2.
Izglītības iestādes saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi,
kā arī citi ieņēmumi neietekmē valsts budžeta gadskārtējo asignējumu un pašvaldības finansējumu iestādes uzturēšanai
apmēru.
12.3.
Izglītības iestāde var saņemt ziedojumus un dāvinājumus, iepriekš saņemot Dibinātāja atļauju,
un izmantojami tikai:
12.3.1.
Izglītības iestādes attīstībai;
12.3.2.
mācību līdzekļu iegādei;
12.3.3.
aprīkojuma iegādei;
12.3.4.
ziedotāja noteikto mērķu īstenošanai;
12.3.5.
darbinieku un izglītojamo materiālajai stimulēšanai.
12.4.
Izglītības iestādes finansiāli saimnieciskās darbības revīziju nodrošina Dibinātājs.
13.
Izglītības iestādes reorganizēšana un likvidēšanas kārtība.
13.1.
Par Izglītības iestādes reorganizāciju vai likvidēšanu lemj Dibinātājs, nosakot reorganizācijas vai
likvidēšanas kārtību.
14.
Izglītības iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība.
14.1.
Izglītības iestādes nolikumu izstrādā un aktualizē Izglītības iestādes Direktors, pēc savas vai citu
personu iniciatīvas. Izglītības iestādes nolikums un grozījumi tajā stājas spēkā pēc tam, kad tos ir apstiprinājis Dibinātājs.
Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktors
/paraksts/
Vilnis Kļaviņš
12.12.2018. Cēsis

Lēmums Nr. 431 Par nolikuma ”Grozījums Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības
iestādes nolikumā” pstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības kā izglītības iestādes dibinātāja adreses maiņu, kā rezultātā mainās Cēsu pilsētas
5. pirmsskolas izglītības iestādes juridiskā adrese, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
8. punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu un Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 28.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.12.2018. (prot. Nr.15)
atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt nolikumu „Grozījums Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā” saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Kazaka) informēt izglītības iestāžu reģistru
par grozījumu Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
2018.gada
27.decembrī
Nr. 58
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Grozījums Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu
1. Izdarīt Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes
2012. gada 20. septembra lēmumu Nr.410 ‘’Par Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma
apstiprināšanu’’) grozījumu un aizstāt 4. punktā vārdus un skaitli ‘’Bērzaines iela 5’’ ar vārdiem un skaitli ‘’Raunas iela 4’’.
2. Nolikums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Vadītāja

(paraksts )
L.Kazaka

Lēmums Nr. 432 Par Cēsu novada domes 2018. gada 27.decembra saistošo
noteikumu Nr. 30 „Grozījums Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums’’’’
apstiprināšanu
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu, 23. un 24. pantu,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2018. atzinumu (prot.Nr.17), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu novada domes 2018. gada 27.decembra saistošos noteikumus Nr. 30 „Grozījums Cēsu novada
domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums””, saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2018. gada
27.decembrī
Nr. 30
Grozījums Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr.18
„Cēsu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
1.
Izdarīt Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības
nolikums” (apstiprināti ar Cēsu novada domes 2018. gada 18. jūlija lēmumu Nr. 292, prot. Nr. 11, 20. punkts) grozījumu
un izteikt 6. punktu šādā redakcijā: ‘’6. Pašvaldības pakalpojumu pieejamību Cēsu novada pašvaldībā nodrošina
pašvaldības iestādes, aģentūras un pašvaldības kapitālsabiedrības.’’
2.
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
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Pielikums
Cēsu novada domes 2018. gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr. 30 „Grozījums Cēsu novada domes 2013. gada 18.
jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošo noteikumu
projekta nepieciešamības
raksturojums

Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošo noteikumu
Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, turpmāk – saistošie
noteikumi, 6. punktā noteikts, ka pašvaldības pakalpojumu
pieejamību Cēsu pilsētā nodrošina iestāde ‘’Cēsu novada
pašvaldība’’ un Vaives pagastā – Vaives pagasta pārvalde,
norādot to adreses. Ņemot vērā, ka pašvaldības pakalpojumu
novadā nodrošina arī citas pašvaldības iestādes, kā arī
aģentūras un pašvaldības kapitālsabiedrības, nepieciešams
precizēt šo punktu, kā arī nolikumā nav lietderīgi norādīt minēto
institūciju adreses.

Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Precizēts saistošo noteikumu 6. punkts, nosakot, pašvaldības
pakalpojumu pieejamību Cēsu novada pašvaldībā nodrošina
pašvaldības iestādes, aģentūras un pašvaldības
kapitālsabiedrības.

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
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā
ar saistošo noteikumu
projektu

Nav

Nav

Nav

Nav attiecināms

Lēmums Nr. 433 Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2019.gada investīciju plāna
saskaņošanu
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Lai nodrošinātu efektīvu esošās Cēsu pilsētas siltumapgādes sistēmas atjaunošanu un modernizāciju, saskaņā ar SIA
“Cēsu siltumtīkli” 30.11.2018. vēstuli Nr. CN1/2018-140 “Par investīciju plānu 2019. gadam” (reģistrēta Cēsu novada
pašvaldībā 30.11.2018. ar Nr. 5/5058) SIA “Cēsu siltumtīkli” 10.12.2018. vēstuli Nr. CS1/2018-141 “Par 2018. gada investīciju
plāna izpildi” (reģistrēta Cēsu novada pašvaldībā 11.12.2018. ar Nr.1-38/5191), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 1. punktu, atbilstoši 2001. gada 27. februāra līguma “Par Cēsu pilsētas siltumtīklu modernizāciju un
atjaunošanu” 1. pielikuma 2.4. punkta nosacījumiem, ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas 11.12.2018. priekšlikumu (prot.Nr.48) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2018. atzinumu
(prot.Nr.17), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
21. no 33

1. Saskaņot SIA „Cēsu siltumtīkli”, reģ. Nr.40003007848, plānotās investīcijas 2019.gadam Cēsu pilsētas centralizētās
siltumapgādes sistēmā:
1.1. Siltumtrases posma rekonstrukcijas darbi Valmieras un Dzintara ielas krustojumā, nomainot vecā kanāla tipa
caurules uz bezkanāla caurulēm, kas ir rūpnieciski izolētas un ar zemiem siltumenerģijas zudumiem par plānoto summu
30 250,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši divi simti piecdesmit eiro 00 centi) bez PVN;
1.2. Maija ielas siltumtrases atzara pārbūve saistībā ar Dzintara un Valmieras ielas krustojuma pārbūvi par plānoto
summu 27 000,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši eiro 00 centi) bez PVN;
1.3. Siltumtrases pievada izbūve uz Vilku ielas jaunizbūvējamo daudzdzīvokļa namu par plānoto summu 15 000,00EUR
(piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN;
1.4. Zvirbuļu ielas 17 siltumsadales mezgla ēkas rekonstrukcija par 40 000,00EUR (četrdesmit tūkstoši euro) bez PVN;
1.5. Katlu mājas Leona Paegles ielā 4b, Cēsīs, dūmeņa rekonstrukcija par 24 900,00EUR (divdesmit četri tūkstoši deviņi
simti euro) bez PVN.
2. Saskaņot investīcijas Cēsu pilsētas centralizētā siltumapgādes sistēmā saistībā ar siltumtrašu rekonstrukciju
Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt
energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 2.kārta” projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/013
“Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs un Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs” ietvaros.
2.1. Viestura ielas kvartāla 2. kārta, projekta plānotās izmaksas ir 66 000EUR (sešdesmit
seši tūkstoši) bez PVN;
2.2. Leona Paegles ielas kvartāla 1. kārta, projekta plānotās izmaksas ir 230 000EUR (divi
simti trīsdesmit tūkstoši euro) bez PVN.
3. Faktiskais investīciju apjoms precizējams pēc būvdarbu nodošanas ekspluatācijā, norēķini par 1.punktā minētājiem
investīciju objektiem veicami savstarpējā ieskaita veidā.
4. SIA „Cēsu siltumtīkli” sniedz informāciju Cēsu novada pašvaldībai par saskaņotā investīciju plāna realizācijas gaitu
atbilstoši 2001.gada 27.februāra līguma par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības modernizāciju un atjaunošanu
1.pielikuma 2.3. un 2.4.punkta nosacījumiem.

Lēmums Nr. 434 Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas pārrobežu
projekta Interreg (ESTLAT-WBL Nr. Est- Lat 63) darba vidē balstītas mācības
priekšfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Lai apgūtu Igaunijas profesionālās izglītības sistēmas praktisko pieredzi darba vidē balstītu apmācību ieviešanā, kas
būtiski sekmētu nodarbinātību Cēsu novadā un Vidzemes reģionā kopumā, veicinātu Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina
vidusskolas un Cēsu novada atpazīstamību, popularizējot skolā iegūstamās profesijas un uzņēmējdarbību, kas atbilst
Cēsu novada pašvaldības Izglītības stratēģijai 2015.-2020 gadam, Cēsu novada dome 2017.gada 5.oktobrī ar lēmumu
Nr.274 ( protokols Nr.14,29.p.) atbalstīja Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dalību pārrobežu projektā “Darba vidē
balstītas mācības Igaunija – Latvija”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 20.12.2018. (prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Piešķirt Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai projekta “Darba vidē balstītas mācības Igaunija-Latvija”
(ESTLAT-WBL Nr. Est- Lat 63) īstenošanai priekšfinansējumu 22836 EUR apmērā.
2. Priekšfinansējums tiek atgriezts pakāpeniski ik pēc kvartāla atskaites pieņemšanas un naudas ieskaitīšanas
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas projekta kontā.
3. Noteikt Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas direktoru kā projekta atbildīgo personu projekta īstenošanas
laikā līdz 2020.gada 31.jūlijam.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 435 Par Cēsu novada domes 2018.gada 27.decembra saistošo
noteikumu Nr.31 „Grozījumi Cēsu novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.4 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetu””
apstiprināšanu
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2018.
atzinumam (protokols Nr. 17), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu novada domes 2018.gada 27.decembra saistošos noteikumus Nr.31 “Grozījumi Cēsu novada domes
2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” saskaņā ar
pielikumu.
Pielikums SAISTOŠIE NOTEIKUMI Cēsīs
2018.gada
27.decembrī
Nr.31

Grozījumi Cēsu novada 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada
budžetu” Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “
Izdarīt Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 4 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetu” šādus
grozījumus:
Izteikt 1.,2.,3.,4. un 5.,punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2018.gadam ieņēmumos 29 439 622 euro apmērā.
2. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2018 .gadam izdevumos 33 532 016 euro apmērā.
3. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības speciālo budžetu 2018.gadam ieņēmumos 762 811 euro un izdevumos 369
612 euro apmērā un Cēsu novada pašvaldības saņemtos ziedojumus un dāvinājumus.
4. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu.
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem.”

Lēmums Nr. 436 Par budžeta izdevumu veikšanu līdz stājas spēkā saistošie
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noteikumi „Par Cēsu novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 46.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 7.pantu, 19.pantu, 30.pantu un likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 6.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo
daļu un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2018. atzinumam (prot.Nr.17), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. 2019.gadā līdz pašvaldības budžeta apstiprināšanai pašvaldības iestādes (pasākuma) tāmes izdevumi bez atalgojuma
mēnesī nedrīkst pārsniegt divpadsmito daļu no 2019.gada budžeta plānošanai iestādēm (pasākumiem) iesniegtā
kontrolskaitļa, ja:
1.1. salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu iestādei (pasākumam) nesamazinās izpildāmo funkciju apjoms;
1.2. tiek nodrošināta iepriekšējā saimnieciskajā gadā uzsākto pasākumu finansēšanas nosacījumu izpilde nemainīgā līmenī,
izņemot terminētus pasākumus;
1.3. tiek nodrošināta ārvalstu finanšu palīdzība, Eiropas Savienības politiku instrumentu un valsts budžeta līdzfinansējuma
līdzekļu asignēšana ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu ietvaros finansētiem jauniem
pasākumiem (projektiem).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un darbojas līdz stājas spēkā saistošie noteikumi „Par Cēsu novada
pašvaldības 2019.gada budžetu”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai. Tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji atbildīgi par programmām (pasākumiem).

Lēmums Nr. 437 Par pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
nedzīvojamās telpas Baznīcas laukumā 1, Cēsis, Cēsu novadā nomas maksas
noteikšanu
Ziņo: A.Jēkabsons, Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” jurists
Saskaņā ar 13.11.2003. Cēsu pilsētas domes lēmumu (sēdes protokols Nr. 21) neapdzīvojamās telpas - Baznīcas laukumā 1
(01.09.2010. telpu pieņemšanas - nodošanas akts), Cēsīs, Cēsu novadā - nodotas pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras
un Tūrisma centrs” valdījumā. Ņemot vērā SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”, reģ.nr. 44103026682 lūgumu par telpu
iznomāšanas biroja darbības nodrošināšanai Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra numurs 4201 005 2004
001 2.stāvā telpa nr.5. ar platību 21,6 m2,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 20.02.2018.
noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 1. un 4. punktu, ievērojot Finanšu komitejas
20.12.2018. (prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Uzdot pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” sagatavot un parakstīt nedzīvojamo
telpu nomas līgumu ar SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”, reģ.nr. 44103026682 par nomas maksu 111,01 EUR bez PVN par
kalendāro mēnesi.
2.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 438 Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
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valdījumā esošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 4201 505 0083, Dzintara iela
9, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu valdījumā Cēsu novada pašvaldībai
Ziņo: A.Jēkabsons, Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” jurists
Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums – palīgceltne, kadastra numurs 4201-505-0007, Dzintara ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā,
turpmāk – Īpašums -, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1223 (lēmuma datums 05.10.1999.) ar Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumu Nr.89
(prot.Nr.3) nodots valdījumā pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” ar mērķi – nolikumā noteikto
funkciju veikšanai. Ar Cēsu novada domes 15.03.2012. lēmuma Nr.104 (prot.Nr.5) Īpašums atdalīts un izveidota adrese
Dzintara iela 9, Cēsis, Cēsu novads kadastra numurs 4201 505 0083, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0050 5354 ēkas kadastra apzīmējums 4201 005 0808 002.
Ņemot vērā, ka pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikumā noteikto funkciju veikšanai Īpašums
nav nepieciešams, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2018. (prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.
Cēsu novada pašvaldība pārņem valdījumā no pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Dzintara iela 9, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 505 0083.
2.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 439 Par pakalpojumu cenrāžā apstiprināšanu Nodibinājumam
“Koprades māja Skola6” 2019.gadam
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu un saskaņā ar MK noteikumu
Nr. 515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 3.daļu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2018. atzinumu
(prot.Nr.17), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
(deputāte D.Trapenciere nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
1.
2.
3.

Apstiprināt Nodibinājuma “Koprades māja Skola6” pakalpojumu cenrādi 2019. gadam saskaņā ar pielikumu.
Apstiprināt Nodibinājuma “Koprades māja Skola6” maksas piemērošanas kārtību saskaņā ar pielikumu.
Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldei.

Pielikums
Koprades mājas “ Skola6” Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Ēkā Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs sniegtajiem pakalpojumiem
N.p.k. Pakalpojuma veids

mērvienība Cena bez
PVN (EUR)

PVN
(EUR)

Cena ar
PVN
(EUR)

1

1 m2/
mēnesī

0.51

2.94
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Radošās darbnīcas nomas maksa

2.43

2

Radošās darbnīcas komunālie maksājumi 1 m2/
mēnesī

1.65

0.35

2.00

4

Kopā strādāšanas dalības maksa

1 darba
diena

7.00

1.47

8.47

5

Kopā strādāšanas abonements

1 mēnesis

60.00

12.60

72.6

6

Semināru telpas

1 stunda

17.00

3.57

20.57

7

Sarunu telpa

1 stunda

7.00

1.47

8.47

8

Pagalma nomas maksa

1 mēnesis

Nomas maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem aprēķins ēkai Lielā Skolas ielā 6, Cēsis, Cēsu nov. (mēnesī
par vienu kvadrātmetru, bez PVN)
Nomas maksas aprēķins:
NMk= (Tizm/NĪpl + Kizm/Kpl +Nizm/NĪpl)/12, kur + (12215/ 610 + 0 + 5600/610) / 12 = (20.02 + 9.18) /12 = 2.43 EUR/m2
Tizm= A + Baps + P + N + N + Apdr + Zn + Nod + C, kur
Tizm - nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā;
A - nekustamā īpašuma uzturēšanas izmaksas gadā - EUR, t.i.
apsardze, ugunsdrošības signalizācijas apkope - 300.- EUR
siltummezgla tehniskā apkalpošana - 125,- EUR
citu iekārtu un inženierkomunikāciju apkope, remonts - 490,- EUR
paklāju noma, atslēgu pievīlēšana - 350,- EUR
koplietošanas telpu kopšana, materiāli - 450,- EUR
sniega tīrīšana no jumta - 100,- EUR
Baps - sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla atlīdzība gadā apkopēja atlīdzība - 2600,- EUR
P - to pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas gadā, kurus izmanto nekustamā īpašuma uzkopšanā - 0 EUR
N - izdevumi plānotiem kārtējiem remontiem gadā - 1500,- EUR
Apdr - nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumi gadā - 0 EUR
Zn - zemes vienības nomas maksa gadā - 0 EUR
Nod - nekustamā īpašuma nodoklis gadā - 0 EUR
C - pēc pušu vienošanās papildus var iekļaut citas izmaksas - 6300,- EUR
izdevumi koplietošanas tehnikas (biroja, virtuves) uzturēšanai un materiāliem
Nīpl - nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība - 610 m2
Kizm - kapitālieguldījumu izmaksas
Kizm= (K + F + Būvn)/ IznP, kur
K - kapitālieguldījumi nekustamajā īpašumā
F - piesaistītā kapitāla izmaksas
Būvn - tiešās izmaksas, kas radušās būvniecības laikā
IznP - iznomāšanas laikposms gados, ja veiktie kapitālieguldījumi attiecināmi tikai un vienīgi uz konkrēto nomnieku, vai
piesaistītā kapitāla atdošanas laikposms gados, vai nekustamā īpašuma nolietojuma laikposms - 50 gadi
Kpl - nekustamā īpašuma platība, uz kuru attiecas kapitālieguldījumi
Nizm - netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru
administrēšana, grāmatvedība - 5600, - EUR
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2.maksa par komunālajiem pakalpojumiem aprēķins:
KM = ((Ap + El + ŪK + At + I) / NĪ pl) / 12, kur
Ap - apkures izdevumi gadā
El - elektroenerģijas izdevumi gadā
ŪK - izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
At - izdevumi par sadzīves atkritumu izvešanu
I - Interneta izmaksas
KM = ((7700 + 3100 + 500 + 200 + 600) / 610) / 12 = 1.65 EUR /M2
Pielikums
Koprades mājas Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, maksas kārtība
1. Darbnīcu nomas līgums slēdzams ar fizisku vai juridisku personu uz laika periodu sākot ar vienu mēnesi, bet ne ilgāk
par 2022.gada 31.decembri;
2. Darbnīcas iznomājamas fiziskām vai juridiskām personām, kas darbojas radošo industriju nozarēs;
3. Koplietošanas telpu izmantošanas dalības maksa vaicama par vienas dienu vai noslēdzot līgumu par kopā strādāšans
abonementa izmantošanu;
4. Atvieglojumi darbnīcas nomas maksai piemērojama uzsākot radošo darbību Koprades mājā Skola6:
• par pirmo mēnesi - 50% atlaide;
• par otro mēnesi - 25% atlaide;
• par trešo mēnesi - 15% atlaide.
5. Ja nomas līgums netiek noslēgt ar kalendārā mēneša pirmo datumu, tad nomas maksa tiek apreķināta saskaņā ar
formulu:
NMn = (NM/ dienu skaits kalandārajā mēnesī) x dienu skaits no nomas līguma noslēgšanas brīža līdz
mēneša beigām

Lēmums Nr. 440 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: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
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
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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
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
20.12.2018. atzinumu (prot.Nr.17), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
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), aizstāt 2.pielikumu ar jaunu 2.pielikumu (lēmuma pielikums
Nr.2).
2. Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājam sagatavot grozījumus 2014.gada 31.marta Pārvaldīšanas līgumā
Nr. 169/2014/2-20.2.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 441 Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.10.2018. lēmumā Nr.350
”Par nekustamā īpašuma daļas Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu
bezatlīdzības lietošanā”
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Cēsu novada dome ar 25.10.2018. lēmumu Nr.350 ”Par nekustamā īpašuma daļas Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu
nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā” nodeva bezatlīdzības lietošanā Kultūras biedrībai „Harmonija”, biedrībai
„DAUGAVAS VANAGI LATVIJĀ”, Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrībai un CĒSU PILSĒTAS
PENSIONĀRU BIEDRĪBAI „CĒSU PENSIONĀRI” nedzīvojamās telpas Rīgas ielā 7, Cēsis, Cēsu novadā ēkas (kadastra
apzīmējums 4201 005 2201) otrajā stāvā ar mērķi apvienot biedrības, kas ieinteresētas latviešu tautas kopības un
vēsturiskā mantojuma saglabāšanā, kultūras attīstībā, tautas vienotības veicināšanā, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli
mazaizsargāto personu grupu sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšanai un atbalsta sniegšanai vienlaicīgi
paredzot līdz 31.12.2018. budžeta līdzekļus telpu uzturēšanas izdevumu un komunālo pakalpojumu izmaksu segšanai. Ar
biedrībām ir panākta vienošanās papildināt Cēsu novada pašvaldības nododamo kustamo mantu un noslēgt deleģēšanas
līgumu vienlaicīgi paredzot līdz līguma noslēgšanai paredzēt budžeta līdzekļus telpu uzturēšanas izdevumu un komunālo
pakalpojumu izmaksu segšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 5. un 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 2. un 27.punktu, 21.panta otro daļu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
20.12.2018. atzinumu (prot.Nr.17), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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Izdarīt Cēsu novada domes 25.10.2018. lēmumā Nr.350 ”Par nekustamā īpašuma daļas Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu
nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā” šādus grozījumus: un izteikt lēmuma 5. punktu šādā redakcijā:
1. Izteikt lēmuma 5. punktu šādā redakcijā: „5. Kultūras biedrībai „Harmonija”, biedrībai „DAUGAVAS VANAGI
LATVIJĀ”, Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrībai un CĒSU PILSĒTAS PENSIONĀRU BIEDRĪBAI „CĒSU
PENSIONĀRI” nodot Cēsu novada pašvaldības kustamo mantu saskaņā ar 2.pielikumu ar bilance vērtību 1387.33 EUR
(viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit septiņi euro 33 centi).”
2. Izteikt lēmuma 6. punktu šādā redakcijā: „6. Uzdot Pašvaldības Finanšu pārvaldei līdz deleģēšanas līguma
noslēgšanai paredzēt budžeta līdzekļus telpu uzturēšanas izdevumu un komunālo pakalpojumu izmaksu segšanai.”
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.
2.pielikums
Kultūras biedrībai „Harmonija”, biedrībai „DAUGAVAS VANAGI LATVIJĀ”, Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku
biedrībai un CĒSU PILSĒTAS PENSIONĀRU BIEDRĪBAI „CĒSU PENSIONĀRI”
nododamā kustamā manta
Nosaukums

Kods

Daudzums gab.

Sākotnējā vērtība

Televizors LG29FB51
Pianīno
STAS gleznu sistēma
Skapis biroja tehnikai
800*600 H850mm
Skapītis ar atvilkt
Skapis kancelejas
Skapītis
Tāfele
Ratiņi 3 stāvu
Galds televizora
Galdi

/P3692
/P09075
/P1800590

1.00
1.00
1.00

369.98
640.29
377.06

Ska bir te
Skapīt
Skap K
*Skapīt
Tāfele
Rat 3 st
*Gal tel
*Galdi
*Naudas
k
*Plaukt.st
*Skapis Li
*Galds
par
*Tumba
a/a
*Žurnalg
010154
010158
010384
010518
010519
020026
KarCē
Galdēdn
Kar kāt tu
Karog kāts
KarogLatv
Krē
apm
Krēslsar

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.00
1.00
1.00

0.00
0.00
0.00

1.00

0.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
1.00
2.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.00
6.00

0.00
0.00

Naudas kaste
Plaukti stūra
Skapis "Liepa"
Galds parastais
Tumba ar atvilknēm
Žurnālgalds
Sekcija Liepa(3vienības)
Skapis viendurvju
Datorgalds 082017K
Skapis drēbju
Skapis drēbju
Skapis drēbju
Karogs Cēsu pilsētas
Galdi ēdnīcas
Karoga kāta turētājs grīdai
Karoga kāts
Karogs Latvijas
Krēsli apmeklētāju
Krēsli sarunu telpas
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Krēsli zāles
Kāpnes pārnēsājamas
Paklājs oﬁsa krēslam
Pedāļspainis
Plaukts noliktavu
Plaukts
Plāksne kompozītmat. Droša
pulc.vieta
Spogulis
Pakaramais drēbju
Stūra galds
Pagarinātājs
Plaukts
Plaukts
Skapis drēbju
Datorgalds
Krēsli dažādi
Plaukti
Tvaika nosūcējs Fagor
Virtuves iekārta Arta
Bambusa krēsli ar audumu
Pastkastīte 7. bloku
Aizkaru stangas 1x2.40m
Skapis drēbju
Plaukts ar stiklotām durvīm
Pavisam kopā

Krēslzāl
Kāpn
pārn
Pakl krēsl
Pedāļsp
Plau nolik
Plauk

3.00

0.00

1.00
3.00
1.00
2.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

PlāksneDPV
Spog
Pak
*St galds
Pagarin
D010227
D010228
D020026
DDatorg
DKrēslid
DPlaukti

1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
6.00
2.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

DTvanos
DVirtiek
Dkrēslbam
M#058
stanga
020026
Plauk STD

1.00
1.00
24.00
1.00
11.00
1.00
1.00
118

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1387.33

Lēmums Nr. 442 Par nekustamā īpašuma Kovārņu iela 26/28, Cēsis, Cēsu novads
pirkšanu
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Cēsu novada telpiskās attīstības perspektīvas saskaņā ar Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030. paredz
kūrorta attīstību Cīrulīšu teritorijā, kurā būtu uzturētas un attīstītas dabas un publiskās teritorijas, izveidojot modernu
ārstniecības, labjūtas un atpūtas kūrortobjektus. Tāpat paredzēts nodrošināt pašvaldības atbalsta politiku, lai veidotu
investoru interesi par ieguldījumiem Cīrulīšos, vienlaicīgi nosakot ierobežot dzīvojamo apbūvi un pakalpojuma veidus, kas
traucētu teritorijas attīstībai. Kā viens no šādiem objektiem ir nekustamais īpašums Kovārņu iela 26/28, Cēsis, Cēsu nov.,
kadastra numurs 4201 007 1617, kas atrodas Cīrulīšu centrālajā daļā un sastāv no zemes gabala un daudzdzīvokļu mājas
(bijusī kopmītņu ēka), kas ilgstoši netiek izmantota ir sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Uzrunājot nekustamā īpašuma
īpašnieku veikt īpašuma sakārtošanu, tika saņemts piedāvājums pašvaldībai iegādāties īpašumu Kovārņu iela 26/28,
Cēsis, Cēsu nov., jo īpašniekam nav ekonomiski pamatotas vīzijas īpašuma sakārtošanai un tālākai attīstībai.
Cīrulīšu centrs atrodas jaukta centra apbūves teritorijā, kas izveidota ar mērķi attīstīt kūrorta apbūvi. Cēsu novada
teritorijas plānojums 2016.-2026. gadam nosaka tās pieļaujamo izmantošanu : individuālo un daudzdzīvokļu dzīvojamo
apbūvi, biroju ēkas, tirdzniecības, pakalpojumu objektus, kultūras sporta, izglītības, zinātnes, veselības aizsardzības,
sociālās aprūpes, tūrisma un atpūtas iestādes. Kūrorta teritorijai atbilstošāks ir publisku objektu izvietojums ar veselības
aprūpes, tūrisma, atpūtas un izzinošām funkcijām. Centru iezīmē divu lokāli nozīmīgu ielu krustojums – rekonstruētās
Cīrulīšu un Kovārņu ielas. Zīļu un Mazā Zīļu iela šobrīd ir ar minimālu funkcionālu noslodzi un sliktu tehnisko stāvokli.
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Teritorijas centrālajā daļā izvietoti četri gruntsgabali Kovārņu iela 24; 26/28 un Zīļu iela 2; 4. Kā optimāla vērtējama to
kompleksa attīstība, izvietojot kūrortam atbilstošu funkciju ar akcentētu apbūvi un galveno piekļuvi no Kovārņu ielas un
tehnisko – piegādes zonu no Cīrulīšu ielas puses. Šādā situācijā Zīļu ielas posmu iespējams pārveidot par labiekārtotu
iekškvartāla vai gājēju ielu. Lai nodrošinātu kompleksu šīs teritorijas attīstību, vēlams viens īpašnieks visiem četriem
zemesgabaliem un viena attīstītāja piesaiste. Ja gruntsgabals Kovārņu ielā 26/28 paliek kā atsevišķs privātīpašums, nav
garantēta tā apbūve nesaistīti ar kūrorta apbūves koncepciju, tā apgrūtinot pārējo trīs zemes gabalu attīstību.
Kūrorta pakalpojumu attīstību Kovārņu ielā 26/28 nosaka Cēsu novada integrētās attīstības programmas 2013.-2019.
gadam Rīcības plāna un investīciju plāna uzdevums U 1.1.4. “Veselības tūrisma un kūrorta attīstība”, veicinot investīciju
piesaisti SPA centra, sanatorijas un rehabilitācijas centra izveidi un jaunu darbavietu radīšanu.
Saskaņā ar izdruku no Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr. 483, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kovārņu iela 26/28, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 1617,
kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1617, ar kopējo platību 6872 m2 un būves ar kadastra
apzīmējumu 4201 007 1617 001, turpmāk – Nekustamais īpašums, nostiprinātas uz Inta Jansona, personas kods
250368-11317, vārda, īpašuma kadastrālā vērtība 492 904.00 EUR (četri simti deviņdesmit divi tūkstoši deviņi simti četri
euro, 00 centi).
(Vārds,uzvārds) ir piekritis Nekustamo īpašumu pārdot par savstarpēji nolīgtu cenu 53 442.00 EUR
(piecdesmit trīs tūkstoši četri simti četrdesmit divi euro un 00 centi). Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas likuma 3. panta prasībām Pašvaldība, saņēmusi SIA „Invest – Cēsis”, Reģ. Nr. LV 44103018948,
vērtējumu, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 4201 007 1617, kas atrodas Kovārņu ielā 26/28 Cēsīs,
Cēsu novadā, visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2018.gada 30. oktobrī ir 60 000 EUR (sešdesmit tūkstoši euro un 00
centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu noteiktā funkcija – gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana…) un 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, kā arī Cēsu novada pašvaldības Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas 18.12.2018. priekšlikumu (prot.Nr.49) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2018.
atzinumu (prot. Nr.17), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Pirkt no (vārds,uzvārds) nekustamo īpašumu Kovārņu iela 26/28, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201
007 1617, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1617, ar kopējo platību 6872 m2 un būves ar
kadastra apzīmējumu 4201 007 1617 001, par cenu 53 442.00 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši četri simti četrdesmit divi
euro un 00 centi) ,tai skaitā nekustamā īpašuma nodoklis par 2019. gadu, ar mērķi – sabiedrisko vajadzību
nodrošināšanai, gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, nodrošināt iedzīvotājiem
sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) un sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.
2. Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu īpašuma pirkuma līgumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 443 Par pavāru un virtuves strādnieku amata vienībām Cēsu novada
pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītības iestādēs
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
Saskaņā ar Cēsu novada domes 26.06.2014. nolikuma Nr.29 „Cēsu novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar
Cēsu novada domes 26.06.2014. lēmumu Nr.283, prot. Nr.8, 13.p.) un Cēsu novada domes 26.06.2014. nolikuma Nr.30
„Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba
samaksas noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar Cēsu novada domes 26.06.2014. lēmumu Nr.284, prot. Nr.8, 14.punkts)
1.4.apakšpunktu Cēsu novada izglītības iestāžu vadītāji, atbilstoši aprēķinātajam darba samaksas fondam, nosaka un ar
rīkojumu apstiprina saimniecisko darbinieku amatu vienību, likmju, mēnešalgu un piemaksu sarakstu, lai nodrošinātu
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efektīvu iestādes darbību.
Lai nodrošinātu lietderīgu un ekonomisku izglītības iestāžu darbību atbilstoši tās kompetencei,
izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem un pieejamajiem finanšu resursiem, Cēsu novada pašvaldības iepirkuma komisija
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmo daļu, ir izsludinājusi iepirkumu „Ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”, identifikācijas Nr. CNP/2018/77, ar līguma izpildes laiku no
2019.gada 1.marta līdz 2020.gada 31.augustam, ar iespēju pagarināt līguma izpildes termiņu līdz 2020.gada 31.augustam,
kopējais līguma termiņš nepārsniedz laiku līdz 2021.gada 31.augustam. Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA “VECTĒVS”, reģ. Nr. 44103099489.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2., 6.punktu un 27.punktu
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Likvidēt amata vienības “Pavārs” un “Virtuves strādnieks “:
1.1.28.02.2019. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē ;
1.2.15.03.2019. Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē un Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē
2. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības
iestādes, Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājām.
3. Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei nodrošināt atbilstošas izmaiņas Cēsu novada pašvaldības
2019.gada budžeta kopsavilkumā.
4. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 444 Par nedzīvojamo telpu Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā,
nodošanu nomā
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Ievērojot Vidzemes plānošanas reģiona 20.12.2018. iesniegumu Nr. 1.7/679 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 20.12.2018
ar Nr. 7/5371), kurā izteikts lūgums rast iespēju iznomāt telpas ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā Vidzemes
plānošanas reģiona darbības nodrošināšanai.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 006 0402,
nostiprinātas Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000386302 (lēmuma datums 01.02.2010.) uz Cēsu novada pašvaldības vārda. Īpašuma sastāvā atrodas
administratīvās ēka ar kopējo platību 1571.4 m2, ko veido biroja telpu platība un koplietošanas telpu platība.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97
„Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4. punktu un Cēsu novada domes 21.06.2018. lēmumu Nr. 216 „Par
nedzīvojamo telpu Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu” (prot. Nr. 9, 26.p.),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Nodot lietošanā par maksu (nomā) Vidzemes plānošanas reģionam, Reģ. Nr. 90002180246, juridiskā adrese:
Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Nomnieks, nekustamā īpašuma – administratīvās ēkas
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums: 4201 006 0402 001, daļu – neapdzīvojamās telpas Nr.
2,3,4,5,6,7,10,12 ēkas 2. stāvā un Nr. 11,13 ēkas 3. stāvā ar kopējo platību 228,0 m2 (saskaņā ar 1. un 2. pielikumu), turpmāk
visas kopā – Telpas, ar mērķi nodrošināt Vidzemes plānošanas reģiona darbību. Noteikt nomas termiņu no 17.01. 2019.
līdz 31.12.2023.
2. Atbilstoši apstiprinātai nomas maksai (ieskaitot Telpu uzkopšanu) – 3.05 EUR/m2 mēnesī, bez PVN, noteikt
kopējo nomas maksu par Telpu lietošanu 695.40 EUR (seši simti deviņdesmit pieci euro, 40 centi) mēnesī, bez PVN.
3. Atbilstoši apstiprinātajai maksai par Iznomātāja nodrošinātajiem komunālajiem pakalpojumiem Telpās
(centrālapkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, interneta
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pieslēgums) - 2,70 EUR/m2 mēnesī, bez PVN, noteikt kopējo maksu 615.60 EUR (seši simti piecpadsmit euro, 60 centi)
mēnesī, bez PVN.
4. Noteikt, ka no nomas līguma noslēgšanas brīža Nomnieks pieņem Telpas lietošanā, uzņemoties visas tās Telpu
īpašnieka tiesības un pienākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu.
5. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot Telpu nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja.
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