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Lēmums Nr. 1 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 251 „Par
Administratīvo komisiju”
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldībā 30.12.2015. saņemto (Nr. 1-25/4031) iesniegumu no L.Zālītes, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs,
T.Jaunzemis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 251 „Par Administratīvo komisiju” šādu grozījumu:
izslēgt no komisijas sastāva L.Zālīti, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas
pilngadīgām personām vadītāju.

Lēmums Nr. 2 Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidošanu
Ziņo: M.Niklass Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Lai attīstītu Cēsu novadā pieejamo sociālo pakalpojumu kopumu, īstenojot ilgtspējīgu sociālās aprūpes politiku, kā
rezultātā katram klientam būs iespējas saņemt tieši viņam vispiemērotāko sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus, lai pakāpeniski plānotu finansējuma novirzīšanu alternatīvo, proti, sabiedrībā balstītu
pakalpojumu attīstībai un uzturēšanai, ņemot vērā, ka pakāpeniski notiks esošo valsts institūciju slēgšana, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 61. panta pirmo daļu, ievērojot Ministru kabineta
16.06.2015. noteikumu Nr. 313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas
noteikumi” 40. – 42. punktu un rīcības plāna deinstitucionālizācijas īstenošanai 2015. – 2020. gadam (apstiprināts ar
labklājības ministra 15.06.2015. rīkojumu Nr. 63) 6. nodaļas 1. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības
jautājumu komitejas 14.01.2016. atzinumam (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (A.Bimbirulis,
A.Malkavs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis,
G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Izveidot Cēsu novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupu šādā sastāvā:
Grupas vadītājs – Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs;
Grupas locekļi:
Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs;
Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas ekonomists;
Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktors;
Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītājs;
Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītājs;
Cēsu pilsētas pansionāta direktors;
Cēsu Invalīdu biedrības un biedrības “Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi” pārstāvis;
SIA “Cēsu klīnika” valdes priekšsēdētājs;
Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiāles pārstāvis.
Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks;
Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķis;
Grupas sekretārs – Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” projektu vadītājs – attīstības speciālists.
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Lēmums Nr. 3 Par klašu komplektu skaitu 2016./2017. mācību gadā
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu,
pamatojoties uz Ministru kabineta 28.02.2012. noteikumu Nr. 149 „ Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti
vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātām prasībām pārcelšanai uz nākošo klasi.” 4.7. punktu,
Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr. 788 „Valsts izglītības informatizācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un
aktualizācijas kārtība” 18.punktu, lai nodrošinātu Cēsu novada administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem iespēju
iegūt pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
14.01.2016. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Lāce,
I.Timermanis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, L.Krastiņa,
I.Suija-Markova, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noteikt Cēsu novada izglītības iestādēs šādu klašu komplektu skaitu:
1.1. Pirmajā klasē:
1.1.1. Cēsu 1.pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti:
1.1.2. Cēsu 2.pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti;
1.1.3. Cēsu Pilsētas vidusskolā – ne vairāk kā četri klašu komplekti;
1.1.4. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti;
1.1.5. Līvu pamatskolā – ne vairāk kā viens klašu komplekts;
1.1.6. Rāmuļu pamatskolā – ne vairāk kā viens klašu komplekts.
1.2. Septītajā klasē :
1.2.1. Cēsu Valsts ģimnāzijā – divi klašu komplekti;
1.2.2. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā – divi klašu komplekti.
1.3. Desmitajā klasē :
1.3.1. Cēsu Valsts ģimnāzijā – ne vairāk kā trīs klašu komplekti;
1.3.2. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā – ne vairāk kā trīs klašu komplekti;
1.3.3. Cēsu Pilsētas vidusskolā – pēc pieprasījuma.
2. Noteikt šādu izglītojamo skaitu katrā klašu komplektā:
2.1. Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu 2.pamatskolas, Cēsu Pilsētas vidusskolā un Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas pirmajā
klasē – ne vairāk kā 25 izglītojamie;
2.2. Līvu pamatskolas un Rāmuļu pamatskolas pirmajā klasē – ne mazāk kā 8 izglītojamie;
2.3. Cēsu Valsts ģimnāzijas un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas septītajā klasē – ne vairāk kā 22 izglītojamie;
2.4. Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu Pilsētas vidusskolas un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas desmitajā klasē –
ne vairāk kā 25 izglītojamie.
4. Pieņemt zināšanai, ka Cēsu novada izglītības iestādes ir uzsākušas izglītojamo reģistrāciju uzņemšanai mācībām 1.klasē
2016./2017.m.g.
5. Noteikt, ka jaunu izglītojamo uzņemšana mācībām Cēsu novada izglītības iestāžu pirmajās, septītajās un desmitajās
klasēs uzsākama ar 2016.gada 1.jūniju.
6. Uzdot Cēsu 1.pamatskolas direktorei, Cēsu 2.pamatskolas direktoram, Cēsu Pilsētas vidusskola direktorei, Cēsu pilsētas
Pastariņa sākumskolas direktorei, Līvu pamatskolas direktorei, Rāmuļu pamatskolas direktorei, Cēsu Valsts ģimnāzijas
direktorei, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei
6.1. uzņemot izglītojamos izglītības iestādē, ievērot 27.12.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības
izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības ,
arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas “ prasības t.sk. šo noteikumu 23; 231 un 24. punktus;
6.2. nodrošināt lēmuma izpildi.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai.
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Lēmums Nr. 4 Par zemes gabala “Kalna Mežmaļi”, Mežmaļos, Vaives pagastā,
Cēsu novadā, nomas līguma Nr.195/2013/2-7 izbeigšanu pirms termiņa
Ziņo:V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 14.03.2013. sēdes lēmumu Nr.116 „Par zemes gabala “Kalna Mežmaļi”,
Mežmaļos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nomu” (prot. Nr. 4. 24. punkts), starp Cēsu novada pašvaldību kā Iznomātāju
un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „EKOTORF”, reģistrācijas numurs 40103289397, juridiskā adrese Mārstaļu iela 12,
Rīga, LV-1050, kā Nomnieku, 15.03.2013. noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.195/2013/2-7, turpmāk- Līgums,
ar kuru Iznomātājs ir nodeva un Nomnieks ir pieņēma lietošanā par maksu - nomā ar apbūves tiesībām, t.i. ar tiesībām
uz zemes gabala celt ēkas un būves kā patstāvīgus īpašuma objektus, zemes gabalu „Kalna Mežmaļi”, Mežmaļos, Vaives
pagastā, Cēsu novadā, (kadastra numurs 4290 002 0235), platība 11,3865 ha līdz 2038. gada 15. martam.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EKOTORF” nav samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli (parāds uz 28.01.2016. EUR
705,98 par laika periodu no 15.03.2013. līdz 01.02.2016) un nomas maksu (parāds uz 01.02.2016. EUR 798,74 par laika
periodu no 15.03.2013 līdz 01.02.2016.). Līgumsods saskaņā ar Līguma 8.7.punktu par Līgumā noteikto maksājumu
kavējumu ir EUR 392,98.
Saskaņā ar Līguma 7.3.2.2. punktu, kas paredz, ka Līgumu pirms termiņa Iznomātājs vienpusēji var
izbeigt paziņojot Nomniekam rakstveidā par to 2 (divus) mēnešus iepriekš, ja Nomnieks vairāk par 2 (diviem) mēnešiem
nokavējis maksājumu (nomas maksa, nekustamā īpašuma nodoklis, nokavējuma nauda un līgumsodi) izdarīšanu un
Iznomātājs pēc tam rakstveidā motivēti brīdinājis Nomnieku par to, bet Nomnieks 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc
brīdinājuma saņemšanas nav novērsis minēto pārkāpumu.
Cēsu novada pašvaldība 17.11.2015. nosūtīja Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „EKOTORF” paziņojumu
par 15.03.2013. Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr. 195/2013/2-7 izbeigšanu ar 2016. gada 1. februāri un informējot, ka
atbilstoši Līguma 7.3.2.2. punktam Nomnieks ir tiesīgs samaksāt visu parāda summu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šī
paziņojuma saņemšanas, un pie šāda nosacījuma izpildes, Līgums tiks turpināts. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„EKOTORF” pēc brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi minētos pārkāpumus un nav izpildījusi uzņemtās saistības.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Līguma 7.3.2. punktu un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas 26.01.2016. priekšlikumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs,
T.Jaunzemis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Ar 01.02.2016. izbeigt nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.195/2013/2-7, kas 15.03.2013 noslēgts starp Cēsu
novada pašvaldību un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „EKOTORF”, reģistrācijas numurs 40103289397, juridiskā adrese
Mārstaļu iela 12, Rīga, LV-1050, par zemes gabala „Kalna Mežmaļi”, Mežmaļos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nomu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 14.03.2013. lēmumu Nr.116 „Par zemes gabala “Kalna Mežmaļi”,
Mežmaļos, Vaives pagatā, Cēsu novadā nomu” (prot.Nr.4. 24. punkts).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 5 Par Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu
Nr.1 „Par Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžetu” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.01.2016.
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atzinumam (protokols Nr. 1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Lāce,
I.Timermanis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, L.Krastiņa,
I.Suija-Markova, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošos noteikumus Nr.1 “Par Cēsu novada pašvaldības 2016.gada
budžetu”, saskaņā ar pielikumu.
Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžets
Saistības

Lēmums Nr. 6 Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centra
organizētajos pasākumos 2016.gadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu un Cēsu novada domes
lēmumu 08.10.2015. Nr.239 Par „Kārtības, kādā Cēsu novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita
ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas
pakalpojumu izcenojumus” un veiktajiem aprēķiniem, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 14.01.2016. atzinumu (prot. Nr. 1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.01.2016. atzinumu (prot. Nr. 1),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, M.Sestulis,
U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt dalības maksas Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētajos pasākumos 2016.gadā, saskaņā ar
pielikumu.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktorei.
Pielikums

Lēmums Nr. 7 Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Cēsu pilsētas
3.pirmsskolas izglītības iestādē
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu novada domes
08.10.2015. lēmumu Nr.239 „Par “Kārtības, kādā Cēsu novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita
ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas
pakalpojumu izcenojumus” apstiprināšanu” un veiktajiem uzturēšanas izdevumu aprēķiniem, atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.01.2016.atzinumam (prot. Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 21.01.2016.atzinumam (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (A.Bimbirulis, A.Malkavs,
I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova,
M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
1)
2)
2.
3.

Apstiprināt nomas maksu par vienu stundu šādām telpām:
Svētku zāle – 0.87 EUR (t.sk. PVN);
Sporta zāle – 1.03 EUR (t.sk. PVN).
Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības revidentei.
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Lēmums Nr. 8 Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalību
Programmas „ERASMUS+” 3.pamatdarbības – „Strukturētais dialogs: jauniešu
un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projektā ,,Jaunatnes politikas
stratēģijas izstrāde"
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta 1.daļu , Cēsu novada
pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) izstrādāta Cēsu novada Jaunatnes politikas stratēģija 2012. - 2017. gadam (turpmāk –
stratēģija) (apstiprināta 26.04.2012., lēmums Nr. 184).
Lai izvērtētu esošās stratēģijas uzdevumu izpildi un izstrādātu jaunu pašvaldības jaunatnes politikas attīstības
plānošanas dokumentu, ievērojot Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020., Cēsu novada integrētās attīstības
programmu 2013. – 2019.gadam un Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.01.2016. atzinumu
(prot. Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.01.2016. (prot. Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, M.Sestulis, U.Lencbergs,
J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Piedalīties Programmas „ERASMUS+ : Jaunatne darbībā” 3.pamatdarbības – „Strukturētais dialogs: jauniešu un
jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projektā ,,Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde".
2. Noteikt Cēsu novada jaunatnes lietu speciālisti Ivetu Jermolajevu kā projekta atbildīgo personu.
3. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt 2018. gada budžetā priekšfinansējumu ne vairāk kā 4.4%
apmērā no projekta kopīgām izmaksām.
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 9 Par Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo
noteikumu Nr.2 „Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma
17.panta 2.4 daļu un MK 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un
kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātajai izglītības iestādei”, saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.01.2016. prot. Nr.1)
un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.01.2016. (prot. Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs,
T.Jaunzemis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošos noteikumus Nr. 2 „Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” saskaņā ar pielikumu.
pielikums
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Lēmums Nr. 10 Par stundām mācību nodarbību sagatavošanai
pirmsskolas iestāžu pedagogiem
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas pŗiekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 40.punktu
un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 14.01.2016. (prot.Nr.1) atzinumu un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 21.01.2016.(prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis,
G.Grosbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kuriem noteikta 30 stundu mēneša darba algas likme un
logopēdiem, kuriem noteikta 21 stundu mēneša darba algas likme, tarificēt līdz 3 darba stundām nedēļā mācību nodarbību
sagatavošanai.
2.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 28.08.2014. lēmumu Nr.353 (prot.Nr.11) “Par stundām
mācību nodarbību sagatavošanai pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem”.
3.
Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
4.
Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), Cēsu pilsētas
3.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Cekule), Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Balode),
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Kazaka),Cēsu 2.pamatskolai (direktors O.Bicāns), Līvu
pamatskolai (direktore A.Gabranova), Rāmuļu pamatskola (direktore I.Brammane) nodrošināt lēmuma izpildi.
5.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 11 Par Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu
Nr. 3 “Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta piekto daļu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
21.01.2016. ( prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Lāce,
I.Timermanis, A.Melbārdis, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 3 “Par Cēsu novada domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu” saskaņā ar pielikumu.

Pielikums
Cēsu novada domes
28.01.2016. lēmumam Nr. 11
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 28.01.2016.
lēmumu Nr.11
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
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2016. gada 28. janvārī
Nr.3
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par valsts pašvaldībām”
45.panta piekto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka Cēsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2. Cēsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir laikraksts “Cēsu Vēstis”.
Pielikums
Cēsu novada domes
28.01.2016. lēmumam Nr.11
Paskaidrojuma raksts Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3
" Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”

1. Īss saistošo noteikumu satura
izklāsts
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības
pamatojums
3. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Sagatavoti Cēsu novada domes saistošie noteikumi,
kas nosaka Cēsu novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu.
Saistošie noteikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz
likuma "Par pašvaldībām” 45.panta piekto daļu.
Saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta Cēsu
novada pašvaldības apstiprinātā budžeta ietvaros.
Nav

Nav

Nav

Lēmums Nr. 12 Grozījumi Cēsu novada domes 26.06.2014. lēmumā Nr. 288 “Par
zemes gabala Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu īpašumā Cēsu
novada pašvaldībai”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izpildot Cēsu novada domes 26.06.2014. lēmumu Nr. 288 “Par zemes gabala Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas
nodošanu īpašumā Cēsu novada pašvaldībai” (prot. Nr. 8, 18.p.), Cēsu novada pašvaldība, turpmāk – Pašvaldība,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 16.07.2014. pilnvaru Nr. 1-3/45, ir organizējusi darbības, kas
saistītas ar Latvijas valstij Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas, reģistrācijas kods 90000070045, personā piederoša
nekustamā īpašuma Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 007 1004, sadalīšanu, un 30.03.2015. (lēmuma
datums) kā atsevišķs īpašuma objekts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 1000 0054 2078 reģistrēts nekustamais īpašums Līgatnes iela 2, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201
007 0010, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0009, platība 8649 m2, īpašnieks - Latvijas
valsts Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas, reģistrācijas kods 90000070045, personā. Minētā zemesgrāmatas
nodalījuma III daļas 1.iedaļā “Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu” reģistrēta atzīme 1.15. – zemes īpašniekam
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nepiederoša būve (saskaņā ar aktuālo informāciju no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz nekustamā īpašuma Līgatnes iela 2, Cēsis, Cēsu nov., sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007
0009 atrodas transformatoru apakšstacijas TP– 2003 ēka ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1004 036, kas nekustamā
īpašuma Līgatnes iela 2A, kadastra numurs 4201 507 0036, sastāvā ierakstīta Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 1000 0022 4163 un īpašuma tiesības nostiprinātas akciju sabiedrībai “Latvenergo”), turpmāk – Būve.
21.09.2015. atzinumā Nr. A-TM-7/4977 Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma Līgatnes
ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā” Finanšu ministrija ir lūgusi Tieslietu ministriju
papildināt anotāciju ar informāciju par Būves īpašnieces viedokli par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007
0009 daļas nepieciešamību Būves uzturēšanai un apsaimniekošanai, kā arī ar izvērtējumu par minētās zemes vienības
daļas zem Būves nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai.
Pašvaldība 28.09.2015. Tieslietu ministrijai adresētajā vēstulē Nr. 7/3530 lūdza Tieslietu ministriju pirms Ministru kabineta
rīkojuma projekta “Par valsts nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības
īpašumā” iesniegšanas Ministru kabinetā organizēt minētā apgrūtinājuma dzēšanu normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, savstarpējās vienošanās ceļā ar akciju sabiedrību “Latvenergo” par nepieciešamā zemesgabala nodalīšanu zem
Būves, garantējot apmaksu par nepieciešamajām darbībām, kuras veiks Tieslietu ministrija, lai nodalītu Būvei
funkcionāli piekrītošo un nepieciešamo zemesgabalu, kā arī sniedza apliecinājumu, ka Pašvaldībai tās autonomo funkciju
īstenošanai nav nepieciešams zemes gabals zem Būves un tā neplāno būvniecību uz zemesgabala Līgatnes ielā 2, Cēsīs,
Cēsu novadā, tuvākā kalendārā gada laikā, lūdzot nepieciešamās darbības zemes gabala atdalīšanai (tai skaitā, izmaiņas
zemesgrāmatā) veikt līdz 2016.gada 01.augustam.
Tieslietu ministrijā saņemta akciju sabiedrības “Latvenergo” 03.12.2015. vēstule Nr. 01VD00-14/6405 (ar Tieslietu
ministrijas 17.12.2015. pavadvēstuli Nr. 1-17/4578 pārsūtīta Pašvaldībai, reģistrēta 17.12.2015. ar Nr. 1-36/3908), ar kuru
akcija sabiedrība “Latvenergo” atbalsta, ka Tieslietu ministrija nodaļa atsevišķu zemes vienību 100 m2 platībā (shēma
pielikumā) no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0009 Līgatnes ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, Būves
uzturēšanai.
Ievērojot iepriekš minēto, lai pilnībā izpildītu Cēsu novada domes 26.06.2014. lēmumu Nr. 288 “Par zemes gabala Līgatnes
ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu īpašumā Cēsu novada pašvaldībai”, t.i., lai atdalītais zemes gabals
(nekustamais īpašums Līgatnes iela 2, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0010, sastāvošs no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4201 007 0009) pirms tā nodošanas Pašvaldības īpašumā un reģistrēšanas zemesgrāmatā nebūtu
apgrūtināts ar Lietu tiesībām, kas apgrūtina nekustamu īpašumu, t.i., zemes īpašniekam nepiederošu būvi, kā arī
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta ceturto daļu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.
panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.un 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 21.01.2016. atzinumu (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis,
G.Grosbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus Cēsu novada domes 26.06.2014. lēmumā Nr. 288 “Par zemes gabala Līgatnes ielā 6, Cēsīs,
Cēsu novadā, daļas nodošanu īpašumā Cēsu novada pašvaldībai” (prot. Nr. 8, 18.p.):
1.1.papildinot to ar jaunu 1.1 punktu šādā redakcijā: “1.1 Lūgt Tieslietu ministrijai atļauju sadalīt nekustamā īpašuma
Līgatnes iela 2, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0010, sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4201 007 0009, divās zemes vienībās, nodalot daļu zem transformatoru apakšstacijas TP– 2003 ēkas ~ 100 m2 platībā,
saskaņā ar pievienoto shēmu”;
1.2.papildinot to ar jaunu 2.1 punktu šādā redakcijā: “2.1 Lūgt Tieslietu ministriju pilnvarot Cēsu novada pašvaldību
īpašnieka vārdā veikt darbības, kas saistītas ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0009 sadalīšanu,
izņemot darbības, kas saistītas ar īpašuma tiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā”;
1.3.papildinot to ar jaunu 3.1 punktu šādā redakcijā: “3.1 Visi izdevumi, kas saistīti ar zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4201 007 0009 sadalīšanu un īpašuma tiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā, sedzami no Cēsu novada
pašvaldības budžeta”;
1.4. izsakot 2.punktu šādā redakcijā: “2. Pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0009, Līgatnes iela 2, Cēsis,
Cēsu nov. sadalīšanas lūgt Ministru kabinetu 1.1 punktā minētā nekustamā īpašuma atlikušo (neapbūvēto) zemes gabala
daļu~ 1,0ha platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā) nodot bez atlīdzības Cēsu novada
pašvaldības, nodokļu maksātāja kods 90000031048, īpašumā, plānoto infrastruktūras objektu realizācijai”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 13 Par 09.05.2011. Telpu nomas līguma Nr. 272/2011/2-7 izbeigšanu
pirms termiņa
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 05.05.2011. lēmumu Nr. 264 „Par nedzīvojamās telpas Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu
novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr. 9, 2.p.), 09.05.2011. noslēgts Telpu nomas
līgums Nr. 272/2011/2-7 (reģistrēts 10.05.2011.), ar kuru telpa Nr.14 ar kopējo platību 13,0 m2 administratīvās ēkas Raunas
ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā 3.stāvā nodota lietošanā par maksu XX ar mērķi – privātprakses geštaltterapijā veikšanai,
termiņš no 16.05.2011. līdz 15.05.2016.
Cēsu novada pašvaldībā saņemts XX, 08.01.2016. iesniegums (reģistrēts ar Nr. 7/75), ar kuru iesniedzēja paziņo par
09.05.2011. noslēgtā Telpu nomas līguma Nr. 272/2011/2-7 izbeigšanu, pamatojoties uz minētā līguma 5.punkta
5.2.apakšpunktu, kā arī apliecina nomas telpas atbrīvošanu līdz 31.01.2016.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Civillikuma 1862.,
1864., 1865.panta, 09.05.2011. Telpu nomas līguma Nr. 272/2011/2-7 5.punkta 5.2.apakšpunktu: Nomnieks var jebkurā
laikā izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, ja par to Iznomātājam ir paziņots vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš, un Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 21.01.2016. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis,
G.Grosbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izbeigt 09.05.2011. Telpu nomas līgumu Nr. 272/2011/2-7 pirms termiņa, t.i. 31.01.2016. (ieskaitot).
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot Atcēlēja līgumu 09.05.2011. Telpu
nomas līgumam Nr. 272/2011/2-7.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 14 Par atbalsta programmas Cēsu novada ģimenēm ar bērniem
2016. – 2020.gadam apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 6., 7. un 23. punktu un 21. panta pirmās daļas 5.
punktu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66. panta otro daļu, izskatot atbalsta programmu Cēsu novada ģimenēm ar
bērniem 2016. – 2020.gadam, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 14.01.2016.
atzinumu (protokols Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.01.2016. atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, M.Sestulis, U.Lencbergs,
J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt atbalsta programmu Cēsu novada ģimenēm ar bērniem 2016. – 2020.gadam saskaņā ar pielikumu.
Pielikums

Lēmums Nr. 15 Par Noteikumu par iepirkumu plānošanu, veikšanu un kontroli
Cēsu novada pašvaldībā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
12. no 39

Lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu, vienotu pieeju iepirkuma
veikšanas procesiem pašvaldībā, padarītu atklātāku un stingrāku kontroli pār iepirkumu norisi, pamatojoties uz Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma ,,Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 6.punktu un Publisko iepirkumu likuma 2.pantu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 21.01.2016. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (A.Bimbirulis, A.Malkavs,
I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova,
M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Noteikumus par iepirkumu plānošanu, veikšanu un kontroli Cēsu novada pašvaldībā, turpmāk noteikumi, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par noteikumu ievērošanu uzdot visu Cēsu novada pašvaldības iestāžu, t.sk., aģentūru,
vadītājiem/direktoriem.

Pielikums
NOTEIKUMI
Cēsīs
2016.gada
28.janvārī
Nr.11

NOTEIKUMI PAR IEPIRKUMU PLĀNOŠANU, VEIKŠANU UN KONTROLI
CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBĀ
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu un Publisko iepirkumu likuma 2.pantu

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kā Cēsu novada pašvaldības (turpmāk– Pašvaldība) iestādes, (turpmāk –
Iestādes) plāno, veic un kontrolē iepirkumus (turpmāk – Noteikumi).
2.
Noteikumu mērķis:
2.1.
nodrošināt Pašvaldības līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem;
2.2.
noteikt vienotu pieeju iepirkuma veikšanas procesiem pašvaldībā;
2.3.
padarīt atklātāku un stingrāku kontroli pār iepirkumu norisi.
3.
Iepirkumu veikšanas process Iestādēs sastāv no šādiem posmiem:
3.1.
iepirkumu plānošana atbilstoši finanšu līdzekļu apjomam, tajā skaitā iepirkumu plānu sagatavošana,
apstiprināšana un aktualizēšana;
3.2.
iepirkuma komisijas izveide;
3.3.
iepirkuma dokumentu izstrāde un apstiprināšana;
3.4.
iepirkuma norise (piedāvājumu saņemšana, atvēršana, izvērtēšana, sarakste, lēmuma pieņemšana,
publikāciju nodrošināšana u.c.);
3.5.
līguma noslēgšana un līguma izpildes kontrole.
4.
Noteikumi ir saistoši visām Pašvaldības Iestādēm.
II. IESTĀŽU KOMPETENCE IEPIRKUMU ORGANIZĒŠANĀ
5.
Iestādes nodrošina publisko iepirkumu veikšanu Iestādes vajadzībām neatkarīgi no finansējuma
saņemšanas avota.
6.
Katra Iestāde izveido savu iepirkuma komisiju un organizē iepirkumus patstāvīgi (decentralizēti),
izņemot Noteikumu 9.un 10.punktā noteiktos gadījumus.
7.
Iepirkuma komisiju izveido Iestādes vadītājs, izdodot rīkojumu. Iestādes ,,Cēsu novada pašvaldība”
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iepirkuma komisiju izveido domes priekšsēdētājs, izdodot rīkojumu.
8.
Iestādes vadītājs vai domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var izveidot iepirkuma komisiju katrai
iepirkuma procedūrai vai iepirkumam atsevišķi vai izveidot pastāvīgu iepirkuma komisiju uz noteiktu laikposmu vai kā
pastāvīgi funkcionējošu institūciju, ievērojot Publisko iepirkuma likuma (turpmāk – PIL) prasības.
9.
Iestāde “Cēsu novada pašvaldība” nodrošina publisko iepirkumu veikšanu tās struktūrvienību
(nodaļu) vajadzībām, tostarp arī publiskos iepirkumus novada nozīmes projektu realizācijas gadījumos neatkarīgi no
finansējuma saņemšanas avota, kā arī veic centralizēto iepirkumu institūcijas funkcijas par Ministru kabineta noteikumos
noteiktajām centralizēti iepērkamo preču un pakalpojumu grupām.
10.
Iestāde ,,Cēsu novada pašvaldība” veic citus centralizētus iepirkumus citu iestāžu vajadzībām,
pamatojoties uz domes priekšsēdētāja izdotu rīkojumu.
III. IEPIRKUMU PLĀNOŠANA
11.
Iestāžu vadītāji, tostarp arī iestādes ,,Cēsu novada pašvaldība” struktūrvienību (nodaļu) vadītāji (turpmāk
– Atbildīgās personas), organizējot struktūrvienības (nodaļas) un Iestādes uzdevumu izpildi, nodrošina Iestāžu un
struktūrvienību (nodaļu) iepirkumu plānošanu, ievērojot PIL noteiktos mērķus un principus, tajā skaitā, paredzamās
līgumcenas noteikšanas pamatprincipus, lai izvēlētos atbilstošu iepirkuma procedūras veidu.
12.
Atbildīgās personas (vai viņu norīkotas personas), veicot plānošanu:
12.1. izvērtē paredzamā iepirkuma veikšanas lietderības apsvērumus no Iestādes darbības viedokļa, t.i.:
12.1.1. iepirkums nepieciešams Iestādes funkciju nodrošināšanai;
12.1.2. iepirkums nepieciešams Iestādes un darbinieku darbības nodrošināšanai;
12.1.3. ārpakalpojums piesaistāms tikai tādos gadījumos, ja tas nav realizējams ar Iestādes personālresursiem.
12.2. veic līgumcenas priekšizpēti, ņemot vērā:
12.2.1. Iestādes vajadzību (kas, kādā daudzumā, ar kādām īpašībām, kādā kvalitātē un kad ir vajadzīgs);
12.2.2. Iestādei pieejamos finanšu resursus;
12.2.3. tirgus piedāvājumu (tirgus izpēte).
12.3. noteic paredzamo kopējo līgumcenu, nosakot to kā plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi, ņemot vērā
jebkuru izvēles iespēju un jebkurus līguma papildinājumus (iepirkuma priekšmeta piegādes un uzstādīšanas izmaksas,
izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta lietošanu, kā arī citas konkrētajam iepirkumam būtiskas izmaksas);
paredzamās līgumcenas noteikšanai nav atļauts izmantot tādu metodi, kas vērsta uz likumā noteikto iepirkuma
procedūru nepiemērošanu.
13.
Iespējamie tirgus izpētes avoti piegāžu un pakalpojumu līgumu gadījumā:
13.1. sarakste (jebkādā formā) ar piegādātājiem (kuriem ir tāda kvalifikācija, kas pēc iespējas līdzinās tai kvalifikācijai,
ko Iestāde ir paredzējusi izvirzīt pretendentam iepirkuma procedūras ietvaros), lūdzot sniegt informatīvu piedāvājumu
par iespējamajām izmaksām, vienlaikus norādot, kādā veidā un termiņā iestāde vēlas saņemt informatīvo piedāvājumu; lai
piegādātāja norādītā cena būtu ticama, iestādei (atkarībā no līguma veida un specifikas) nepieciešams rakstiski informēt
piegādātāju par būtiskajiem līguma nosacījumiem; tādu ekspertu, lektoru u.tml. kapacitātes pakalpojumu iepirkumos, kur
iepirkuma priekšmets ir specifisks un grūti salīdzināms, nosakot paredzamo līgumcenu, Iestāde var lūgt norādīt
pakalpojuma stundas likmi;
13.2. telefoniska piegādātāju aptauja, sniedzot piegādātājam informāciju par būtiskajiem līguma nosacījumiem;
13.3. piegādātāju aptauja klātienē, sniedzot piegādātājam informāciju par būtiskajiem līguma nosacījumiem;
13.4. piegādātāju piedāvājumi interneta vietnēs;
13.5. brošūras, bukleti, katalogi u.c. veida dokumenti, kuros ir ietveri piegādātāju piedāvājumi;
13.6. eksperta slēdziens vai atzinums par iespējamām izmaksām;
13.7. pašas Iestādes uzkrātā informācija, pieredze vai iepriekš veiktā izpēte par iespējamām izmaksām;
13.8. publiski pieejamā informācija par citu pasūtītāju noslēgtiem līdzīgiem piegāžu vai pakalpojumu līgumu izmaksām.
14.
Nolikuma 13.1.–13.8.apakšpunktos minētajos gadījumos ieteicams kontaktēties ar vismaz trim
piegādātājiem. Ja nav iespējams iegūt informāciju no vismaz trim piegādātājiem, un ja nepieciešamajam pakalpojumam ir
īpašs raksturs un to sniedz viens vai divi pakalpojuma sniedzēji, Iestādei ir jāsniedz attiecīgs pamatojums, aprakstot šī
pakalpojuma īpašo raksturu un cenu, kā arī norādot konkrētus pakalpojuma sniedzējus.
15.
Iespējamie tirgus izpētes avoti būvdarbu līguma gadījumā:
15.1. būvobjekta tehniski – ekonomiskais pamatojums;
15.2. sertificēta speciālista sagatavots darbu un materiālu kopsavilkums ar attiecīgi noteiktu līgumcenu; ja minētais
dokuments ir vecāks par 12 mēnešiem, aktualizē paredzamo līgumcenu, piemērojot statistikas datos noteiktos
koeficientus par būvdarbu un būvmateriālu sadārdzinājumu vai samazinājumu;
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15.3. būvprojekta ekonomikas daļa (t.sk., būvobjekta kontroltāme);
15.4. būvdarbi, kuriem netiek izstrādāts būvprojekts – sertificēta speciālista veikta objekta novērtējuma rezultātā
sagatavots aprēķins (tāme).
16.
Iespējamie tirgus izpētes dokumentēšanas veidi:
16.1. sarakstes ar piegādātājiem izdrukas (gan tirgus izpētes veicēja sūtītā informācija, gan piegādātāju sniegtās
atbildes);
16.2. ja ir veikta telefonaptauja vai piegādātāji ir aptaujāti klātienē – protokols, apkopojums vai cits dokuments brīvā
formā, kurā tiek norādīts telefonsarunas vai aptaujas klātienē laiks, piegādātāja vārds un uzvārds (nosaukums un
kontaktpersona, ja piegādātājs ir juridiska persona), piedāvātā cena, kā arī apliecinājumi, ka piegādātājs ir informēts par
būtiskākajiem līguma izpildei izvirzītajiem nosacījumiem;
16.3. ja tirgus izpēte veikta, izmantojot internetā publiski pieejamos piegādātāju piedāvājumus – izdrukas no interneta
vietnes, kurā piedāvājumi ievietoti; izdrukai jāsatur norāde uz aplūkotās interneta vietnes adresi;
16.4. brošūras, bukleti, katalogi u.c. veida dokumenti, kuros ir ietverti piegādātāju piedāvājumi;
16.5. eksperta slēdziens vai atzinums par iespējamām izmaksām;
16.6. Iestādes vai citu piegādātāju uzkrātā informācija, pieredze vai iepriekš veiktā izpēte par iespējamām izmaksām,
kas ir attiecīgi dokumentēta;
16.7. tirgus izpētes veicēja atskaite (ziņojums) vai protokols ar attiecīgās situācijas izvērtējumu;
16.8. ja tiek paredzēts būvdarbu iepirkums – Nolikuma 15.punktā minētie dokumenti attiecībā uz tirgus izpētes
avotiem būvdarbu līguma gadījumā.
IV. IEPIRKUMU PLĀNA IZSTRĀDE
17.
Iestāžu struktūrvienību (nodaļu) un iestādes ,,Cēsu novada pašvaldība” struktūrvienību (nodaļu)
vadītājiem atbilstoši savai kompetencei un struktūrvienības (nodaļas) darbības mērķiem ir pienākums katru gadu ne
vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no budžeta apstiprināšanas iesniegt Iestādes vadītāja norādītajam atbildīgajam
darbiniekam savas struktūrvienības (nodaļas) iepirkumu plānu attiecīgajam gadam.
18.
Iestādes vadītāja norādītais atbildīgais darbinieks apkopo visu struktūrvienību (nodaļu) vadītāju
iesniegtos iepirkumu plānus un iesniedz izvērtēšanai Iestādes vadītājam. Iestādes iepirkuma plāna izstrādi organizē un
nodrošina Iestādes vadītājs.
19.
Iestādes iepirkumu plānu, kurā ir norādīts iepirkuma priekšmets, iepirkuma procedūras veids, paredzamā
līgumcena bez PVN un paredzamā līgumcena ar PVN, līguma darbības termiņš un plānotais iepirkuma izsludināšanas
termiņš, apstiprina Iestādes vadītājs, iestādes ,,Cēsu novada pašvaldība” iepirkumu plānu – domes priekšsēdētājs.
20.
Par kopējā Iestādes iepirkumu plāna izstrādi un tā savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs Iestādes vadītājs.
V. IEPIRKUMU PLĀNĀ NEPAREDZĒTU IEPIRKUMU VEIKŠANA
21.
Par iepirkumiem, kas neparedzētu apstākļu dēļ nav bijuši iekļauti sagatavotajā iepirkumu plānā, Iestādes
struktūrvienības (nodaļas) vadītājs, kurš ierosina iepirkumu, sagatavo detalizētu pieteikumu un iesniedz to Iestādes
vadītājam.
22.
Pieteikumā norāda paredzamo iepirkuma priekšmetu, iepirkuma procedūras veidu, paredzamo līgumcenu
bez PVN, paredzamo līgumcenu ar PVN, līguma darbības termiņu, plānoto iepirkuma izsludināšanas termiņu, iepirkuma
nepieciešamības pamatojumu un paskaidrojumu par iepriekšējas plānošanas neiespējamību.
23.
Iestādes vadītājs izskata pieteikumā norādītā iepirkuma lietderību. Izvērtējot iepirkuma lietderību, tiek
izskatīta finanšu pieejamība – iepirkuma priekšmeta finansēšanas iespējas un iespējamā maksimālā iepirkuma līguma
summa.
24.
Pēc pieteikuma saņemšanas un izskatīšanas, Iestādes vadītājs apstiprina vai noraida pieteikumu
neparedzētajam iepirkumam.
VI. ZEMSLIEKŠŅU IEPIRKUMI (piegādes, pakalpojumi līdz 4000 euro bez PVN vai būvdarbi līdz EUR 14 000 euro bez
PVN) UN IEPIRKUMI SASKAŅĀ AR PIL 3.UN 5.PANTU
25.
Iepirkuma komisijai nav jāorganizē iepirkuma procedūra (vai jāveic iepirkums) un Iestāde atbilstoši tās
kompetencei var slēgt līgumu bez attiecīgas iepirkuma procedūras veikšanas, ja:
25.1. paredzamā līgumcena piegādēm un pakalpojumiem ir zemāka par 4000 euro, bet būvdarbiem - zemāka par
14 000 euro;
25.2. iepirkuma priekšmets ir iekļauts PIL 3.panta noteiktajos likuma piemērošanas izņēmumos;
25.3. paredzamā līgumcena ir mazāka par 99 000 euro un paredzamais iepirkuma priekšmets ir iekļauts PIL 5.panta
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noteiktajos iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumos.
26.
Slēdzot līgumus Nolikuma 25.punktā minētajos gadījumos, Iestāde ievēro drošas finanšu vadības,
saimnieciskuma, lietderības, izmaksu efektivitātes un ekonomiskā izdevīguma principu. Minētie principi jāievēro no pirmā
euro.
27.
Ja Nolikuma 25.punktā minēto līgumu slēgšana saistīta ar projektu realizāciju, Iestādei ir pienākums veikt
tirgus izpēti saskaņā ar Nolikuma 13.-16.punktā norādīto kārtību.
28.
Ja Nolikuma 25. punktā minēto līgumu paredzamā līgumcena 12 mēnešu periodā piegāžu un pakalpojumu
līgumiem ir no 1500 līdz 3999,99 euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) un būvdarbu līgumiem ir no
4000 līdz 13999,99 euro (bez PVN), Iestādei ir pienākums veikt tirgus izpēti saskaņā ar Nolikuma 13.-16.punktā norādīto
kārtību.
29.
Nolikuma 27. un 28.punktā minēto tirgus izpēti Iestādes vai struktūrvienības (nodaļas) vajadzībām veic
attiecīgās Iestādes vai struktūrvienības (nodaļas) vadītājs vai tā pilnvarota persona, ievērojot šajā Nolikumā noteikto
kārtību. Tirgus izpēti iestādē ,,Cēsu novada pašvaldība” veic tā struktūrvienība (nodaļa), kura ir atbildīga par attiecīgo
iepirkumu (t.i. struktūrvienība (nodaļa), kuras budžetā ir paredzēts finansējums attiecīgajam pakalpojumam, precei vai
būvdarbiem).
30.
Nolikuma 29.punktā norādītās personas, kas veic tirgus izpēti, nedrīkst pārstāvēt pretendenta intereses,
kā arī nedrīkst būt saistītas ar pretendentu PIL 23.panta izpratnē.
VII. IEPIRKUMU DOKUMENTU APRITE UN UZGLABĀŠANA
31.
Katram iepirkumam Iestādē tiek piešķirts atsevišķs identifikācijas numurs, kas ietver Iestādes nosaukuma
saīsinājuma pirmos lielos burtus, attiecīgo gada skaitli, aiz šķērssvītras liekot iepirkuma kārtas numuru pieaugošā secībā,
kas katra kalendārā gada ietvaros sākas no pirmā numura.
32.
Iestādes iepirkuma speciālists vai Iestādes darbinieks, kas pilda iepirkuma speciālista pienākumus, piešķir
iepirkumam identifikācijas numuru un veic iepirkuma norises dokumentu reģistrāciju un uzglabāšanu atbilstoši PIL,
Iestādes izdotajiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
33.
Iepirkuma identifikācijas numurs tiek norādīts uz visiem dokumentiem, kas ir saistīti ar iepirkuma norisi.
34.
Iestādes iepirkuma speciālists vai Iestādes darbinieks, kurš pilda iepirkuma speciālista pienākumus, visus
ar konkrētā iepirkuma norisi saistītos dokumentus uzglabā vienkopus, izņemot iepirkumus, kas veikti Eiropas Savienības
fondu finansētu projektu realizācijas ietvaros, nodrošinot to pieejamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
35.
Tirgus izpētes dokumenti iestādē ,,Cēsu novada pašvaldība” uzglabājami tās nodaļas lietvedībā, kura ir
atbildīga par attiecīgo iepirkumu (Nolikuma 29.punkts).
VIII. ATBILDĪBA UN IEPIRKUMU LĪGUMU IZPILDES KONTROLE
36.
Par iepirkumu tiesiskumu Iestādēs ir atbildīgi Iestāžu vadītāji.
37.
Par iepirkuma procedūru, iepirkumu atbilstoši PIL 8.2 pantam un PIL 2.pielikuma „B” daļas pakalpojumu
iepirkumu norisi ir atbildīga iepirkuma komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
38.
Par zemsliekšņa iepirkumu un iepirkumu saskaņā ar PIL 3.un 5.pantu norisi ir atbildīgas Nolikuma
29.punktā noteiktās personas. Kontroli par zemsliekšņa iepirkumu un iepirkumu saskaņā ar PIL 3.un 5.pantu norisi
nodrošina Iestādes vadītājs.
39.
Par jebkuru PIL noteikto iepirkumu, kā arī Nolikuma 27.un 28.punktā minētajos gadījumos, tiek slēgts
rakstveida iepirkuma līgums.
40.
Preču, pakalpojuma saņemšanu vai būvdarbu veikšanu apliecina atbilstoši normatīvo aktu prasībām
noformēts darījumu apliecinošais dokuments (preču pavadzīme, rēķins, pieņemšanas - nodošanas akts, atskaite par
izpildītajiem darbiem u.c.).
41.
Līgumu izpildes kontroli nodrošina Iestādes vadītājs, nosakot par līguma izpildi atbildīgo darbinieku. Par
līguma izpildi atbildīgais darbinieks parakstās uz līguma Iestādes eksemplāra.
42.
Par līguma izpildi atbildīgais darbinieks kontrolē līgumsaistību izpildi, nodrošina pieņemšanas nodošanas aktu saņemšanu, pārbaudi atbilstoši līguma nosacījumiem, organizē to parakstīšanu, nodrošina to nodošanu
grāmatvedībai un savlaicīgi brīdina Iestādes vadītāju par iespējamajiem kavējumiem vai līgumsaistību neizpildi.
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Lēmums Nr. 16 Par nolikuma “Grozījumi 26.06.2014. nolikumā Nr.29 “Par Cēsu
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata
vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 24.11.2015. MK noteikumu Nr.656 “Noteikumi
par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes
aprēķināšanu” 2.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.01.2016. atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, M.Sestulis,
U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Apstiprināt nolikumu “Grozījumi 26.06.2014. nolikumā Nr.29 “ Cēsu novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtību”.
2.
Lēmuma izpildi nodrošināt vispārējās izglītības iestāžu direktoriem.

Lēmums Nr. 17 Par finansējumu ERASMUS+ programmas skolu stratēģisko
partnerību projekta līguma Nr.2014-1-PL01-KA201-0028903 īstenošanai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 30.07.2014. noslēgtā līguma Nr.2014-1-PL01KA201-0028903 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Cēsu novada pašvaldības Rāmuļu pamatskolu 1.4.4.punktu,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.01.2016. atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,
ar 12 balsīm par (A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs,
T.Jaunzemis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Atļaut Rāmuļu pamatskolai no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt priekšfinansējuma
daļu 7705 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti pieci euro) ERASMUS+ programmas skolu stratēģisko partnerību projekta
līgumam Nr. 2014-1-PL01-KA201-002890.
2.
Uzdot Rāmuļu pamatskolai finansējumu atmaksāt iestādes pamatbudžetā 5 (piecu) dienu
laikā no gala maksājuma saņemšanas.
3.
Lēmuma izpildi nodrošināt Rāmuļu pamatskolas direktorei.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 18 Par „Dari Cēsīm” konkursa nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, lai sekmētu saimniecisko darbību Cēsu
novada administratīvajā teritorijā, veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbības uzsākšanu un rūpētos par
bezdarba samazināšanu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.01.2016. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, M.Sestulis, U.Lencbergs,
J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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1. Apstiprināt „Dari Cēsīm” konkursa nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Attīstības nodaļas speciālistam komercdarbības attīstības jautājumos organizēt nepieciešamās darbības
saistībā ar šī lēmuma izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
Pielikums
Cēsu novada domes 28.01.2016. sēdes
lēmumam Nr.18
„DARI Cēsīm”
konkursa nolikums
1. Vispārīgie jautājumi
1.1.Šajā nolikumā lietotie termini:
1.1.1. Konkursa rīkotājs – Cēsu novada pašvaldība;
1.1.2. Konkurss - Konkursa rīkotāja administrētais konkurss „Dari Cēsīm”;
1.1.3. Konkursa idejas pieteikums - Granta pretendenta sagatavots un iesniegts idejas pieteikums atbilstoši šī nolikuma
prasībām;
1.1.4. Grants – Konkursa rīkotāja piešķirts finansējums, kas nepārsniedz 3 000,00 EUR (trīs tūkstošus eiro) pretendentam
viena projekta īstenošanai.
1.1.5. Granta pretendents – Latvijā reģistrēta juridiska persona vai fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās
darbības veicējs vai kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants, un kas atbilst šī
nolikuma prasībām un ir iesniegusi Konkursa pieteikumu;
1.1.6. Komisija - Konkursa vērtēšanas komisija, kas sastāv no 7 (septiņiem) komisijas locekļiem;
1.1.7. Granta saņēmējs - Konkursa uzvarētājs, kurš atbilst visām šajā nolikumā izvirzītajām prasībām un kurš noslēdzis
līgumu ar Konkursa rīkotāju;
1.1.8. Līdzfinansējums – Granta saņēmēja rīcībā esoši uzrādāmi finanšu līdzekļi, kas tiks ieguldīti idejas realizācijā.
1.2.Šis nolikums nosaka kārtību, kādā piešķir Grantu Granta saņēmējam Konkursa rīkotāja administrētajā Konkursā.
1.3.Kopējais finansējums 2016.gadā, ko Konkursa rīkotājs ir paredzējis Grantu konkursam ir 20 000 EUR (divdesmit
tūkstoši eiro)
1.4.
Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai rīcībai un atbalstīt iniciatīvas, kas
balstītas mākslā un kultūrā, digitālajās un radošajās industrijas, un atbilst ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem,
kā arī nodrošina jaunu darba vietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu. Atbalstītas tiek sociālās
uzņēmējdarbības biznesa idejas, pie nosacījuma, ka tiek radītas darba vietas īpašām personu grupām (piem., invalīdiem
vai no darba tirgus izkritušām personām, u.c.).
1.5. Konkursa vērtēšanā prioritāte tiks dota tiem Granta pretendentiem, kuru idejas iecerēts īstenot un realizēt Cēsu
vecpilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās vai, kuru projekti nodrošinās jaunu darba vietu radīšanu.
1.6.Konkursu finansē Cēsu novada pašvaldība.
1.7.Konkursa rīkotājs apņemas veikt visas darbības, lai nodrošinātu, ka Konkursa norises laikā tiek ievērota
konfidencialitāte attiecībā uz Granta pretendenta iesniegto Konkursa idejas pieteikumu (tajā skaitā pieteikto ideju).
Konkursa norises laikā visas iesaistītās personas (Komisijas locekļi, Komisijas sekretārs, neatkarīgie eksperti u.c.personas),
kas vērtē vai jebkāda cita pamatota iemesla dēļ iegūst piekļuves tiesības Granta pretendenta iesniegtajam Konkursa
idejas pieteikumam, pirms šādu dokumentu saņemšanas paraksta konfidencialitātes apņemšanos par Granta pretendenta
Konkursa ideju pieteikumā norādītās informācijas neizpaušanu. Informācijas neizpaušanas pienākums neattiecas uz tādu
informāciju, kas Konkursa ideju pieteikuma iesniegšanas dienā ir publiski pieejama vai Granta pretendenta vai citas ar
Konkursa rīkotāju nesaistītas personas darbības vai bezdarbības dēļ kļūst publiski pieejama. Informācijas neizpaušanas
pienākums nav spēkā, ja to pieprasa valsts vai pašvaldības iestādes saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
1. Konkursa izsludināšana
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2.1.Konkursa norises laiks ir no publikācijas brīža www.cesis.lv līdz 30.novembrim.
2.2.Konkursa ideju pieteikumus var iesniegt darba laikā jebkurā darba dienā.
2.3.Konkursa rīkotājs paziņojumu par Konkursa sākšanu publicē interneta mājas lapā www.cesis.lv
2.4.Konkursa rīkotājs tekošajā gadā var izsludināt atkārtotu Konkursa atlasi budžeta piešķirtā finansējuma limita ietvaros,
par to informējot interneta mājas lapā www.cesis.lv
2.5.Paziņojumā tiek norādīta šāda informācija:
2.5.1. Konkursa rīkotājs;
2.5.2. Konkursa nosaukums;
2.5.3. Konkursa mērķis un pieteikšanās kārtība;
2.5.4. Konkursa ideju pieteikumu iesniegšanas vieta;
2.5.5. Konkursa ideju pieteikumu iesniegšanas termiņš;
2.5.6. Kontaktinformācija.
2.6.Ar Konkursa nolikumu var iepazīties:
2.6.1. interneta mājas lapā www.cesis.lv
2.6.2. Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Attīstības nodaļā pie speciālista komercdarbības attīstības
jautājumos.
1. Granta pretendenta tiesības un tam IZVIRZĪTĀS prasības
3.1.Konkursa ideju pieteikumu iesniedz Granta pretendents. Konkursa ideju pieteikumu nevar iesniegt tāda juridiska vai
fiziska persona, kas:
3.1.1. ar tiesas lēmumu pasludināts par maksātnespējīgu, tajā skaitā atrodas tiesiskās aizsardzības procesā,
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā, sanācijas procesā, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai atrodas likvidācijas
procesā;
3.1.2. pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos nav samaksājis nodokļus un/vai citus valsts vai
pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus;
3.1.3. savu komercdarbību veic vai plāno veikt:
3.1.3.1.saistībā ar rūpniecisku alkoholisko dzērienu ražošanu, vairumtirdzniecību;
3.1.3.2.saistībā ar tabakas izstrādājumu ražošanu;
3.1.3.3.saistībā ar azartspēlēm un derībām;
3.1.3.4.operācijas ar nekustāmo īpašumu;
3.1.3.5.ar intīma rakstura izklaidi saistītā nozarē.
3.1.4. nav ievērojis šo nolikumu; t.sk. nav saņēmis piešķirtā mentora rekomendācijas vēstuli.
3.1.5. saņēmis Konkursa rīkotāja Granta atbalstu iepriekšējā gadā;
3.1.6. Konkursa idejas pieteikuma vērtēšanas gaitā ir centies iegūt konfidenciālu informāciju vai jebkādā veidā
ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu;
3.1.7. ir tieši vai netieši saistīts ar kādu no Komisijas locekļiem vai personām, kuras piedalās Konkursa vērtēšanā
un var iegūt ierobežotas pieejamības informāciju.
3.2.Granta pretendents ir atbildīgs par Konkursa idejas pieteikumā ietvertās informācijas un iesniegto dokumentu
patiesumu un īstumu.
3.3. Granta saņēmējam tiek piešķirts noteikts finansējums projekta sākšanai, īstenošanai un attīstīšanai ar mērķi kļūt par
patstāvīgiem komercdarbības subjektiem.
3.4. Granta pretendents var būt esošs uzņēmums, kurš reģistrēts ne ilgāk kā pirms 3 gadiem uz Konkursa dokumentu
iesniegšanas brīdi vai jau esošs uzņēmums, kurš uzsāk jaunu uzņēmējdarbību Cēsu novadā.
3.5.Granta apguves maksimālais termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no līguma ar Konkursa rīkotāju noslēgšanas brīža.
3.6.Granta pretendents atbilst mazo un vidējo komersantu (MVK) kategorijai.
3.7.Granta pretendents ir reģistrēts Cēsu novadā vai savu faktisko darbību veic Cēsu novada teritorijā.
3.8.Granta pretendentam ir pienākums ievērot Konkursa nolikumu.
3.9.Granta pretendentam - fiziskai personai - uzvaras gadījumā, ir pienākums reģistrēties kā saimnieciskās darbības
veicējam vai komersantam 60 dienu laikā no žūrijas komisijas lēmuma pieņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas
nav izdarāms 60 dienu laikā, Granta pretendents rakstiski par to informē Konkursa rīkotāju.
3.10.
Granta pretendentam ir šādas tiesības:
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3.10.1. lūgt Konkursa rīkotājam izskaidrot nolikumu, vēršoties Cēsu novada pašvaldībā Attīstības nodaļā pie speciālista
komercdarbības attīstības jautājumos.
3.10.2. Granta pretendents ir tiesīgs pirms Konkursa idejas pieteikumu iesniegšanas II etapa termiņa beigām atsaukt
iesniegto Konkursa idejas pieteikumu;
3.10.3. Konkursa uzvaras gadījumā saņemt lēmumu par Konkursa rezultātiem;
3.10.4. slēgt līgumu un saņemt Grantu, ja Komisija ir atzinusi Granta pretendentu par Granta saņēmēju.
1. KONKURSA NORISE UN PIETEIKUMA SAGATAVOŠANAS PRASĪBAS
4.1. Konkurss notiek 2 etapos:
4.1.1. I etaps – Granta pretendents iesniedz Projekta idejas pieteikumu atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām
(pielikums Nr.1). Konkursa rīkotāja Komisija 10 darba dienu laikā izlemj, vai Projekta idejas iesniedzējam nepieciešams
piesaisīt mentoru Projekta idejas detalizētākai izstrādei. Mentors nodrošina konsultācijas projekta idejas sagatavošanai
iesniegšanai II etapā. Mentors sniedz atzinumu/rekomendāciju Konkursa rīkotājiem par sagatavoto projektu. Projekta
idejas pieteikumiem, kuriem mentors netiks piesaistīts, tiks virzīti uz izskatīšanu Komisijai bez II etapa un mentora
rekomendācijas.
4.1.2. II etaps – Projekta pieteikuma gala versijas iesniegšana Konkursa rīkotājiem.
4.2. Konkursa pieteikumā jābūt šādām sastāvdaļām:
4.2.1. aizpildīta Konkursa idejas pieteikuma veidlapa atbilstoši 1.pielikumā;
4.2.2. aizpildīta projekta ieviešanas kopējo izdevumu tāme, atšifrējot Granta izlietošanas pozīcijas un paredzot
vismaz 10% līdzfinansējumu no pieprasītā Granta apjoma sociālās uzņēmējdarbības, digitālo un radošo industriju, kultūras
un mākslas projektiem, vai vismaz 20% līdzfinansējumu visām citām atbalstāmajām nozarēm;
4.2.3. aizpildīta prognozētās naudas plūsmas veidlapa atbilstoši pielikumam;
4.2.4. Mentora atzinums/ rekomendācija Konkursa idejas pieteikumam, ja Projekta idejas iesniedzējam tas tiek
piesaistīts un rekomendēts;
4.2.5. jau reģistrētiem komersantiem papildus jāiesniedz iepriekšējā finanšu gada pārskats un operatīvā bilance ar
peļņas zaudējumu aprēķinu, kas uz iesniegšanas brīdi nav vecāka par 1 mēnesi, bet reģistrētiem saimnieciskās darbības
veicējiem finanšu gada deklarācija par iepriekšējo gadu, un pamatots tekošā gada ieņēmumu izdevumu pārskats;
4.2.6. norādīta vai pievienota cita informācija, ko Granta pretendents uzskata par nepieciešamu.
4.3.Konkursa idejas pieteikums sagatavojams datorrakstā valsts valodā. Konkursa idejas pieteikumam jābūt bez
labojumiem un dzēsumiem.
1. KONKURSA IDEJAS PIETEIKUMA Atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas
5.1.Par atbalstāmām (līdzfinansējamām) tiek noteiktas izmaksas, kas tieši saistītas ar šādām vajadzībām:
5.1.1. preces izstrādes izmaksām;
5.1.2. pirmreizējām izmaksām, kas saistītas ar telpu iekārtošanu un inventāra iegādi;
5.1.3. mārketinga izmaksām;
5.1.4. specifiskas tehnikas un/vai iekārtas iegādi;
5.1.5. izejmateriālu iegādi radošas komercdarbības uzsākšanai/ražošanai;
5.1.6. interneta mājas lapas izstrādi;
5.1.7. licenču iegādi;
5.1.8. specifiska rakstura datorprogrammu iegādi;
5.1.9. specifiska rakstura darbaspēka apmācību;
5.1.10. preču zīmes reģistrāciju;
5.1.11. patentu reģistrāciju Latvijas Republikas Patentu valdē;
5.1.12. citām pamatotām vajadzībām (lēmumu par pamatotību pieņem Komisija, balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu).
5.2.Par neatbalstāmām izmaksām tiek noteiktas šādas izmaksas:
5.2.1. izmaksas, kas radušās pirms līguma ar Konkursa rīkotāju noslēgšanas;
5.2.2. telpu nomas maksa, kā arī citas ar telpu lietošanu saistītas izmaksas, izņemot izmaksas, kas saistītas ar telpu
komunālajiem pakalpojumiem;
5.2.3. telpu remonta izmaksas, kas nav norādītas nolikuma 5.1.2.punktā;
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5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.

Konkursa idejas pieteikuma sagatavošanas izmaksas;
darba alga un ar to saistītie nodokļi;
visas citas izmaksas, izņemot tās, kas iekļautas atbalstāmajās izmaksās.

1. Konkursa IDEJAS pieteikuma iesniegšana
6.1.Konkursa idejas pieteikums iesniedzams vienā eksemplārā, drukātā formātā, pievienojot elektronisku versiju CD vai
USB datu nesējā, personīgi Cēsu novada pašvaldībā, Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, kas atrodas Cēsīs, Bērzaines ielā 5,
1. stāvā sākot no konkursa Nolikuma publicēšanas brīža www.cesis.lv.
6.2.Drukas formātā iesniegtajam Konkursa idejas pieteikumam un pielikumiem jābūt cauršūtiem un ievietotiem aizlīmētā
aploksnē ar šādu norādi „Idejas pieteikums programmas “Dari Cēsīm” konkursam”.
6.3.Konkursa idejas pieteikums, kas tiks iesniegts, neievērojot šajā Konkursa nolikumā paredzēto un kārtību, netiks
atvērts un Konkursā netiks vērtēts.
6.4.Granta pretendentam nav tiesības pēc Konkursa idejas pieteikuma iesniegšanas Konkursa rīkotājam to labot vai
papildināt.
1. KONKURSA IDEJAS PIETEIKUMA VĒRTĒŠANA UN REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
7.1.Konkursa vērtēšanas Komisija tiek izveidota ar Cēsu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu, nosakot vērtēšanas
komisiju 7 (septiņu) komisijas locekļu sastāvā. Komisija no sava vidus ieceļ Komisijas priekšsēdētāju. Komisijai ir 1 (viens)
kopējs sekretārs.
7.2.Komisijai Konkursa idejas pieteikumu vērtēšanā ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus viedokļa paušanai.
7.3.Komisija jebkuru lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
7.4.Konkursa idejas pieteikuma vērtēšana notiek trīs kārtās:
7.4.1. pirmajā kārtā Komisijas sekretārs pārbauda Konkursa idejas pieteikuma formālo atbilstību šajā nolikumā
izvirzītajām prasībām (vai Konkursa idejas pieteikums atbilst šajā Konkursa nolikumā noteiktajai formai, vai iesniegti visi
nepieciešamie dokumenti; vai ir parakstīti visi iesniegtie dokumenti; vai Konkursa idejas pieteikums iesniegts noteiktajā
laikā un citas formālās prasības, kas neietver Konkursa idejas pieteikuma satura vērtēšanu). Konkursa idejas pieteikums,
kas saņēmis vismaz vienu vērtējumu „nē”, tiek noraidīts un netiek virzīts uz Konkursa idejas pieteikuma vērtēšanas otro
kārtu.
7.4.2. otrajā kārtā tiek vērtēta Konkursa idejas pieteikuma atbilstība pēc satura un kvalitatīvajiem vērtēšanas
kritērijiem. Vērtēšana notiek katram Komisijas loceklim vērtējot iesniegtos Konkursa idejas pieteikumus, izmantojot
salīdzinošo metodi. Katrs Komisijas loceklis izvēlas Konkursa idejas pieteikumus, ko aicināt uz trešo kārtu, sarindojot šos
Konkursa pieteikumus pēc salīdzinošās metodes;
7.4.3. trešajā kārtā tiek vērtēta Granta pretendenta prezentācija, kā arī atbildes uz Komisijas uzdotajiem
jautājumiem. Vērtēšanu trešajā kārtā veic Komisija pilnā sastāvā, izmantojot salīdzinošo metodi.
7.5.Par Granta saņēmēju Komisija pasludina Granta pretendentu, kuram pēc Komisijas lēmuma tiek piešķirts Granta
finansējums. Komisijas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.
7.6.Komisija lēmumu par Konkursa rezultātiem pieņem ne vēlāk, kā 30 dienu laikā pēc Konkursa idejas pieteikumu gala
versijas iesniegšanas termiņa beigām.
7.7.Konkursa vērtēšanas Komisijas lēmums par Konkursa rezultātiem tiek paziņots šādos veidos:
7.7.1. publicējot lēmumu interneta mājas lapā www.cesis.lv;
7.8.Granta saņēmējam līgums par Granta piešķiršanu ir jānoslēdz ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā no Komisijas
lēmuma pieņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ to nav iespējams veikt 60 (sešdesmit) dienu laikā, Granta
pretendents par to rakstiski informē Konkursa rīkotāju. Pirms līguma ar Konkursa rīkotāju noslēgšanas Konkursa rīkotāji
pārbauda Uzņēmumu reģistrā, vai saņēmējs ir reģistrējies kā komercdarbības veicējs un VID par nodokļu parādu
neesamību konkrētajam Granta saņēmējam. Nepieciešamības gadījumā Konkursa rīkotājs var lūgt pretendentam iesniegt
citu informācija vai dokumentus, lai pārbaudītu Granta saņēmēja sniegtās informācijas patiesumu un īstumu vai atbilstību
šī nolikuma prasībām.
7.9.Ja Granta saņēmējs nav izpildījis kādu no šī nolikuma 7.8.punkta nosacījumiem vai jebkādu citu iemeslu dēļ neslēdz
līgumu ar Konkursa rīkotāju par Granta piešķiršanu, Granta saņēmējs zaudē tiesības uz Granta iegūšanu.
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1. GRANTA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
8.1.Granta saņēmējs ir atbildīgs par visu nodokļu samaksu no Granta ietvaros veiktajām izmaksām atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
8.2.Granta saņēmējam ir tiesības lūgt Komisijai mainīt Konkursa idejas pieteikumā plānoto izmaksu tāmi, nepalielinot tās
kopējo apmēru, detalizēti pamatojot prasību.
8.3. Konkursa rīkotājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt papildus dokumentus, kas pamato Granta saņēmēja izdevumus
atbilstoši Konkursa idejas pieteikuma tāmei, kā arī Granta pretendenta sākotnējam līdzfinansējumam.
8.4. Granta izmaksa notiek divās daļās. Pirmajā daļā avansā tiek izmaksāti 70% no Granta summas, bet atlikušie 30% no
Granta summas tiek izmaksāti pēc tam, kad Granta saņēmējs iesniedzis atskaites par visu piešķirto Granta izlietojumu un
vismaz 10% līdzfinansējumu no pieprasītā Granta apjoma sociālās uzņēmējdarbības, digitālo un radošo industriju, kultūras
un mākslas projektiem, vismaz 20% Granta pretendenta līdzfinansējumu visām citām atbalstāmajām nozarēm un
Konkursa rīkotājs tās ir apstiprinājis.
8.5.Ja naudas izlietojuma atskaite netiek iesniegta vai iesniegtie izdevumus apstiprinošie attaisnojuma dokumenti nav
noformēti atbilstoši Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un
organizāciju”, vai finansējums nav izlietots atbilstoši mērķim, avansā pārskaitītie naudas līdzekļi Granta saņēmējam
pilnībā jāatgriež Konkursa rīkotājam 10 darba dienu laikā pēc atskaites iesniegšanas termiņa beigām.
8.6.Par izdevumus apliecinošiem dokumentiem tiek uzskatīti:
8.6.1.rēķins un bankas maksājuma uzdevums;
8.6.2.čeks un maksājuma uzdevums par avansa norēķinu.
8.7.Konkursa rīkotājam ir tiesības samazināt izmaksājamo Grantu vai tā daļu, ja:
8.7.1.
Granta saņēmēja iesniegtajos izdevumus apliecinošajos dokumentos iekļautās summas nepamatoti
pārsniedz tirgus cenas;
8.7.2.
Granta saņēmējs ir izlietojis mazāku finanšu līdzekļu apjomu, nekā paredzēts Konkursa pieteikuma tāmē.
8.8.Konkursa rīkotājam ir tiesības neizmaksāt Grantu vai tā daļu, ja Granta saņēmējs:
8.8.1. jebkādā veidā ir maldinājis Konkursa rīkotāju;
8.8.2. nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai dokumentus;
8.8.3. neievēro noslēgtā līguma par Granta piešķiršanu nosacījumus.
8.9.Konkursa rīkotājs patur tiesības likt nekavējoties atmaksāt izmaksāto Grantu vai tā daļu, ja Granta saņēmējs:
8.9.1. nav iesniedzis izdevumus apliecinošos vai citus prasītos dokumentus;
8.9.2. nav iesniedzis kādu no atskaitēm par Granta izlietojumu vai kāda no atskaitēm pamatotu iemeslu dēļ nav
apstiprināta no Konkursa rīkotāja puses;
8.9.3. tam piešķirto Grantu vai tā daļu bez iepriekšējas saskaņošanas ar Konkursa rīkotāju izlietojis citu mērķu
sasniegšanai;
8.9.4. izmantojot vairākus Granta pretendentus, veicis Granta līdzekļu apvienošanu viena projekta īstenošanai;
8.9.5. maldinājis Konkursa rīkotāju par Granta saņēmēja sākotnējo līdzfinansējumu vai jebkādā cita veidā ir
maldinājis Konkursa rīkotāju.
9.

KONTROLES MEHĀNISMS

9.1. Konkursa rīkotājam ir tiesības līguma darbības laikā veikt pārbaudes Granta saņēmēja darbības vietā, lai
pārliecinātos par:
9.1.1. iegādāto materiālo vērtību atrašanos komercdarbības veikšanas vietā;
9.1.2. darbības norisi atbilstoši iesniegtajam Konkursa idejas pieteikumam;
9.1.3. citu saistību izpildi, kas izriet no Konkursa idejas pieteikuma un noslēgtā līguma par Granta piešķiršanu.
9.2. Granta saņēmējam reizi ceturksnī jāsniedz atskaites par Granta izlietošanu atbilstoši tāmei.
9.3. Konkursa rīkotājs ir tiesīgs Konkursa īstenošanas laikā pieaicināt ekspertus, lai pārliecinātos par Konkursa idejas
pieteikuma atbilstību tirgus situācijai un šajā nolikumā noteiktajiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem.
9.4. Konkursa rīkotājam ir tiesības Granta saņēmējam pieprasīt aizpildīt komercdarbības novērtējuma anketu un iesniegt
papildu informāciju.
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Lēmums Nr. 19 Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no
grāmatvedības uzskaites un izmaksu norakstīšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Lēmums Nr. 20 Pa amata vienību izveidošanu Līvu pamatskolā un Rāmuļu
pamatskolā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.12.2015. lēmumu Nr. 324 “Par Vaives pagasta pārvaldi” 2.3.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.apakšpunktu, Darba samaksas noteikumu (apstiprināti ar Cēsu novada domes
01.07.2009. lēmumu Nr. 11) 1.8.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko
darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtības (apstiprināta ar Cēsu novada domes
26.06.2014. lēmumu Nr. 283) 3.4.punktu, Darba likuma 117.pantu un 98.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 21.01.2016. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (A.Bimbirulis, A.Malkavs,
I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova,
M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Ar 2016.gada 1.martu Līvu pamatskolā izveidot 0,5 amata vienību „medicīnas māsa”
(profesijas kods 3513 01, amata saime – 5.2, amata līmenis – II, mēnešalgas grupa – 7.), nosakot mēnešalgu atbilstoši ar
Cēsu novada domes 26.06.2014. lēmumu Nr. 283 apstiprinātajam nolikumam “Cēsu novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība”.
2.
Ar 2016.gada 1.martu Rāmuļu pamatskolā izveidot 0,5 amata vienību „medicīnas māsa”
(profesijas kods 3513 01, amata saime – 5.2, amata līmenis – II, mēnešalgas grupa – 7.), nosakot mēnešalgu atbilstoši ar
Cēsu novada domes 26.06.2014. lēmumu Nr. 283 apstiprinātajam nolikumam “Cēsu novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība”.
3.
Ar 2016.gada 1.martu likvidēt Vaives pagasta pārvaldē amata vienību “Ārsta palīgs”.
4.
Ja darbinieks, kurš veic ārsta palīga pienākumus Vaives pagasta pārvaldē, piekrīt turpināt
darba tiesiskās attiecības Līvu pamatskolā un/vai Rāmuļu pamatskolā, uzdot slēgt grozījumus darba līgumā, nodrošinot
darbiniekam no 01.03.-31.03.2016. iepriekš noteiktās darba samaksas izmaksu, proporcionāli noteiktajam darba laikam, t.i.,
par 0,5 likmi nosakot mēnešalgu 306.63 EUR mēnesī, u.c. sociālās garantijas, t.sk., neizmantotās atvaļinājuma daļas
pārcelšanu.
5.
Lēmuma izpildi nodrošināt Vaives pagasta pārvaldes vadītājam, Līvu pamatskolas
direktoram un Rāmuļu pamatskolas direktoram.
6.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 21 Par noteikumu „Grozījumi Darba samaksas noteikumos”
apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai motivētu dažādās jomās kompetentākos speciālistus izzināt un aktīvi rīkoties, atbilstoši pielāgot savas un iestādes
darbības, aktīvi piedalīties sanāksmēs, darba grupās un komisijās, kas aizņem būtisku daļu no ikdienas darba laika, kā arī,
lai veidotu pozitīvu un uz sadarbību vērstu darba vidi, tādējādi veicinot dot ieguldījumu iestādes attīstībā un gada
noteikto uzdevumu sasniegšanā, piedāvājot ne vien jaunas un noderīgas idejas un risinājumus, bet arī izmantojot esošos
risinājumus inovatīvā veidā un iedrošinātu uz pārmaiņām un atbildību pārdali, efektīvu darba organizēšanu, un, lai
lietderīgi izmantotu pieejamos resursus un operatīvāk reaģētu uz pārmaiņām darba procesa organizēšanā saistībā ar
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noteiktā rezultāta sasniegšanu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.01.2016. atzinumu (protokols
Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis,
M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1.
2.
3.

Apstiprināt noteikumus „Grozījumi Darba samaksas noteikumos”.
Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 22 Grozījumi Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumā Nr. 444 “Par
amatu, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības
vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā, ka publisku pasākumu Cēsu novadā kārtības nodrošināšanā piedalās arī Cēsu novada Pašvaldības policijas
priekšnieks un inspektori par saistošo noteikumu uzraudzību, ņemot vērā, ka no 01.02.2016. Cēsu novada pašvaldības
Dzīvnieku patversmes apsaimniekošana iepirkuma rezultātā, tiek nodota juridiskai personai, pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37.pantu pirmo, ceturto un astoto daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumus Nr.565 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 21.01.2016. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (A.Bimbirulis, A.Malkavs,
I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova,
M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumā Nr. 444 “Par amatu, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki)
ir pakļauta reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu” šādus grozījumus:
1.1.papildināt lēmumu ar 3.7. un 3.8. punktu šādā redakcijā:
“ 3.7. Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks;
3.8. Cēsu novada Pašvaldības policijas vecākais inspektors par saistošo noteikumu uzraudzību.”
1.2. izslēgt 3.3. punktu.
2.
3.

Lēmumu izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 23 Par amatu savienošanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
A/s “CATA” akcionāri 11.01.2016. parakstījuši iesniegumu, ar kuru izvirza Cēsu novada domes priekšsēdētāju
J.Rozenbergu ievēlēt AS “ CATA” padomē.
Ar Cēsu novada domes 14.06.2013. lēmumu Nr. 235 par Cēsu novada domes priekšsēdētāju ievēlēts J.Rozenbergs,
tādējādi, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas
14.punktam, atzīstams par valsts amatpersonu.
Ar Cēsu novada domes 14.06.2013. lēmumu Nr. 235 par Cēsu novada domes priekšsēdētāju ievēlēts J.Rozenbergs,
tādējādi, atbilstoši likuma „Par publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 14.panta pirmo
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daļu pieņem kapitāla daļu turētāja lēmumus kapitālsabiedrības, kurās Cēsu novada pašvaldībai ir kapitāla daļas, tādējādi,
pamatojoties uz „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 20.punktu,
atzīstams par valsts amatpersonu.
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas sastāvā J.Rozenbergs iekļauts no 01.07.2009,
pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 36 un Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumu Nr. 412,
tādējādi, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrajai daļai, atzīstams
par valsts amatpersonu.
Cēsu novada pašvaldības Zemes komisijas sastāvā J.Rozenbergs iekļauts ar 18.07.2013. lēmumu Nr. 277, tādējādi,
atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrajai daļai, atzīstams par valsts
amatpersonu.
Papildus likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.pantā minētajiem vispārējiem valsts
amatpersonas amatu savienošanas ierobežojumiem, 7.pantā minēti speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas
ierobežojumi: 7.panta piektās daļas 41.apakšunkts nosaka, ka valsts amatpersona var veikt eksperta (konsultanta) darbu,
kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiska organizācija vai tās pārstāvniecība (misija), ja to
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja,
kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā un šī likuma 9.panta ceturtā daļa nosaka ienākumu
gūšanas ierobežojumu kapitāla daļu turētāja pārstāvim.
Izvērtējot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 51. , 52. Un 107.pantā, noteikto, likumā
„Par pašvaldībām” u.c. Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada pašvaldības
nolikumā, noteiktās domes priekšsēdētāja funkcijas, nevar secināt, ka amatu savienošana Cēsu novada domes
priekšsēdētājam varētu radīt interešu konfliktu, būt pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām vai kaitēt
valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.pantu, 7.panta piektās daļas
4.1apakšpunktu un 31.apakšpunktu, 8.1panta trešo, piekto un septīto daļu, 9.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu un 38.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.01.2016. atzinumu
(protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Lāce, I.Timermanis,
A.Melbārdis, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
Atļaut Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam savienot valsts amatpersonas amatu (Cēsu novada domes
priekšsēdētājs, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis, Cēsu novada pašvaldības
kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētāja pārstāvis) ar citu amatu (a/s CATA padomes loceklis), jo atzīstams, ka amata
savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanu.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 24 Par kapitāla daļu turētāja pārstāvi A/S CATA
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro
daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
21.01.2016. atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Lāce,
I.Timermanis, A.Melbārdis, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Noteikt, ka AS “CATA” kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks M.Malcenieks.
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Lēmums Nr. 25 Par amata vienību izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu plānoto iepirkumu norisi : no 2016.gada iepirkumi tiks veikti centralizēti (pašvaldības
iestādēm arī elektroenerģijas iepirkums, telpu kopšana, ēdināšana, u.c.), palielināsies kopējais iepirkumu procedūru skaits
(iepriekš Vaives pagasta pārvaldes un Komunālās nodaļas veiktie iepirkumi (ielu rekonstrukcijas, ielu un ceļu uzturēšanas,
u.c.), investīciju piesaistes un struktūrfondu projektu iepirkumi) un to iepirkumu procedūru skaits, kas ir virs ES sliekšņa,
katri grozījumi Publisko iepirkumu likumā arvien lielāku slogu pretendentu atlasē uzliek pasūtītājam).
Nepieciešams nodrošināt pašvaldības īpašumu uzturēšanu : Cēsu novada pašvaldības rīcībā ir tehnika teritorijas
kopšanai, kuru ir nepieciešams izmantot vairāk un var vairāk noslogot/izmantot teritorijas kopšanai, ja tiek piešķirti
papildu cilvēkresursi, tādējādi tiks samazināts arī virsstundu skaits, kas rodas saistībā ar ziemas tīrīšanas darbiem un
darbiem brīvdienās.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.01.2016. atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, M.Sestulis, U.Lencbergs,
J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Ar 01.03.2016. izveidot Cēsu novada pašvaldībā šādas amata vienības:
1.1.
iepirkumu speciālists Administratīvi juridiskajā nodaļā (normāls darba laiks, 21.amatu saime IIIA līmenis,
9.mēnešalgu grupa, mēnešalga EUR 900, kods pēc profesiju klasifikatora 3323 01);
1.2.
traktora vadītājs-strādnieks Komunālajā nodaļā (normāls summēts darba laiks, 13.amatu saimes V līmenis,
7.mēnešalgu grupa, mēnešalga EUR 714, kods pēc profesiju klasifikatora 9312 08).
2. Turpmāko darbību (amata vienību saraksta izmaiņas, mēnešalgas noteikšana, saimes un līmeņa, un profesiju
klasifikatora koda izmaiņas, nodaļas reglamenta izmaiņas, pretendentu izvēle) izpildes organizēšanu, saistībā ar
izveidotajām amata vienībām, uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 26 Par noteikumu “Grozījumi Par finansējuma piešķiršanu sporta
pasākumu organizēšanai, sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām Cēsu
novadā” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, Sporta likuma 7. panta pirmās daļas
3. un 6. punktu, Cēsu novada domes 09.10.2014. lēmumu Nr. 401 “Par noteikumu „Par finansējuma piešķiršanu sporta
pasākumu organizēšanai, sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām Cēsu novadā” apstiprināšanu”, ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 21.01.2016. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis,
G.Grosbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus „Grozījumi Par finansējuma piešķiršanu sporta pasākumu organizēšanai, sporta veidu
attīstībai un sporta biedrībām Cēsu novadā”, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums Cēsu novada domes 28.01.2016.
lēmumam Nr.26
NOTEIKUMI Cēsīs
28.01.2016.
Nr.14 Grozījumi “Par finansējuma piešķiršanu sporta
pasākumu organizēšanai, sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām Cēsu novadā
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Izdoti saskaņā
ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu,
Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 3. un 6. punktu
Izdarīt ar Cēsu novada domes 09.10.2014. lēmumu Nr. 401 “Par finansējuma piešķiršanu sporta pasākumu
organizēšanai, sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām Cēsu novadā” apstiprinātajos noteikumos, turpmāk noteikumi, šādu grozījumu: 1. Izteikt noteikumu 1.1.punktu šādā redakcijā:
1.1. Kopējais finansējums sporta pasākumu organizēšanai, sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām tiek sadalīts šādi:
1.1.1. Finansējums Pašvaldības organizētajiem sporta pasākumiem;
1.1.2. Finansējums Pašvaldības pasūtītajiem sporta pasākumiem;
1.1.3. Finansējums Cēsu novada komandu dalībai valsts mēroga sacensībās (Latvijas olimpiāde, Latvijas Jaunatnes
olimpiāde u.c.);
1.1.4. Finansējums sporta pasākumu organizēšanai Cēsu novadā un tiešā tā tuvumā (25km attālumā no Cēsu
novada administratīvi teritoriālās robežas) fiziskām un juridiskām personām;
1.1.5. Finansējums senioru un veterānu dalībai Latvijas senioru un veterānu savienības (LSVS) organizētajās
finālsacensībās;
1.1.6. Finansējums sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām;
1.1.7. Finansējums Cēsu pilsētas sporta skolas organizētajiem sporta pasākumiem;
1.1.8. Finansējums Cēsu novada sporta komandai vai individuālajam sportistam ar uzrādītajiem visaugstākajiem
sportiskajiem rezultātiem pēdējo 12 kalendāro mēnešu laikā;
1.1.9. Neparedzētajiem gadījumiem paredzētie Pašvaldības budžeta līdzekļi.
2. Izteikt punktu 2.1.7. šādā redakcijā:
2.1.7. Pēc finansējuma Pašvaldības organizētajiem sporta pasākumiem, Pašvaldības pasūtītajiem sporta
pasākumiem, Cēsu novada komandu dalībai valsts mēroga sacensībās, senioru un veterānu dalībai LSVS organizētajās
finālsacensībās, Cēsu pilsētas Sporta skolas organizētajiem sporta pasākumiem, Cēsu novada sporta komandai vai
individuālajam sportistam ar uzrādītajiem visaugstākajiem sportiskajiem rezultātiem pēdējo 12 kalendāro mēnešu laikā
apstiprināšanas Cēsu novada domē, finansējums Pašvaldības budžeta ietvaros procentuāli tiek sadalīts šādi:
2.1.7.1.
45% no finansējuma tiek novirzīti sporta pasākumu organizēšanai Cēsu novadā un tiešā tā tuvumā
fiziskām un juridiskām personām;
2.1.7.2.
45% no finansējuma tiek novirzīti sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām;
2.1.7.3.
7% no finansējuma tiek novirzīti individuālo sportistu, kas nav nevienas Cēsu novada sporta biedrības
biedri, bet kuru deklarētā dzīves vieta ir Cēsu novadā, atbalstam;
2.1.7.4.
3% no finansējuma tiek novirzīti Neparedzētajiem gadījumiem paredzētajiem Pašvaldības budžeta
līdzekļiem (ar sportu saistītiem projektiem, kuri ir nozīmīgi Cēsu novada attīstībai un kuru norise iepriekš nav varēta
paredzēt, vai Cēsu novada sportistu, kuri saņēmuši apstiprinājumu dalībai valsts un starptautiska mēroga sacensībās pēc
Noteikumu 5.2. punktā norādītā dokumentu iesniegšanas termiņa.

Lēmums Nr. 27 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu
direktoru darba algas likmi kā skolotājam
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 7.1. un 13. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.01.2016.(prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (A.Bimbirulis, A.Malkavs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, M.Sestulis,
U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noteikt, ka Cēsu Valsts ģimnāzijas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā vidējās izglītības
skolotājam Cēsu Valsts ģimnāzijā, ir 575,00 EUR.
2. Noteikt, ka Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko
darbību kā pamatizglītības skolotājam Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, ir 610,00 EUR.
3. Noteikt, ka Cēsu Pilsētas vidusskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā
pamatizglītības skolotājam Cēsu Pilsētas vidusskolā, ir 580,00 EUR.
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4. Noteikt, ka Cēsu internātpamatskolas- rehabilitācijas centra direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko
darbību kā pamatizglītības skolotājam Cēsu internātpamatskolā- rehabilitācijas centrā, ir 520.00 EUR.
5. Noteikt, ka Cēsu 1.pamatskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā pamatizglītības
skolotājam Cēsu 1.pamatskolā, ir 595,00 EUR.
6. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 08.10.2015. lēmumu Nr.227 (prot.Nr.14.6.p.) “Par Cēsu novada
pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam”.
7. Minētie lēmumi piemērojami iedalītā budžeta ietvaros ar 2016.gada 01. janvāri.
8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 28 Par SIA „Cēsu siltumtīkli” ieguldīto investīciju saskaņošanu katlu
mājā Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai nodrošinātu efektīvu Cēsu pilsētas siltumapgādes sistēmas atjaunošanu un modernizāciju
piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu un citu investīciju līdzekļus, Cēsu novada dome 2014.gada 6.martā pieņēma
lēmumu Nr.142 „Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2014.gada investīciju plāna saskaņošanu”.
Ar minēto lēmumu tika saskaņotas arī plānotās investīcijas granulu katla būvniecībai katlu mājā
Turaidas ielā 7, Cēsīs. Šī Cēsu pilsētas siltumapgādes sistēmas atjaunošanas un modernizācijas projekta realizācijai tika
plānota arī ES KF atbalsta piesaiste.
SIA „Cēsu siltumtīkli” 2014.gadā ir realizējis minēto projektus. Būve „Atjaunojamo energoresursu
siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” ir pieņemta ekspluatācijā 2014.gada 29.oktobrī,
pamatlīdzekļu izveidošanas vērtība ir 119 729,73 EUR. Veiktās investīcijas nav atdalāmas no kopējās Cēsu pilsētas
centralizētās siltumapgādes sistēmas.
SIA „Cēsu siltumtīkli” savā 2015.gada 16.marta vēstulē Nr.CS1/2015-25 „Par informācijas sniegšanu
atbilstoši Nomas un Modernizācijas līgumu nosacījumiem” (reģistrēta Cēsu novada pašvaldībā 2015.gada 17.martā ar
Nr.1-34/901) ir sniegusi informāciju par minētajām investīcijām pamatlīdzekļos, norādot pamatlīdzekļu lietderīgās
lietošanas laiku, vērtību un finansējuma avotus, kā arī katra gada nolietojuma summu, ES KF (LIAA) atbalsta norakstāmo
daļu un siltumtrases atlikušo vērtību uz katra gada beigām. Papildus šajā vēstulē minētajam SIA “Cēsu siltumtīkli” ir
iesniegusi informāciju par būvniecības rezultātā izveidotajiem pamatlīdzekļiem, to sākotnējo vērtību, lietderīgo
kalpošanas laiku un kontējuma grupu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 “Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” (skatīt pielikumu).
Izskatot minēto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
1. punktu, 2001.gada 27.februāra Līguma par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības modernizāciju un atjaunošanu,
2012.gada 22.janvāra Vienošanos par grozījumiem līgumā par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības modernizāciju un
atjaunošanu 1. pielikuma 2. punkta 2.3. un 2.4. apakšpunktu, 4. punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 21.01.2016. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (A.Bimbirulis, A.Malkavs,
I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova,
M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Saskaņot SIA „Cēsu siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 40003007848, veiktās investīcijas Cēsu pilsētas centralizētājā
siltumapgādes sistēmā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļu atbalstu, realizējot objekta - Atjaunojamo
energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, par kopējo summu 119 729,73 EUR
(viens simts deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi eiro septiņdesmit trīs centi), tai skaitā faktiskais ES
Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 55 359,65 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi eiro sešdesmit
pieci centi), kā arī izveidoto pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku, vērtību, finansējuma avotus, katra gada
nolietojuma summu, ES Kohēzijas fonda atbalsta norakstāmo daļu un siltumtrases atlikušo vērtību uz katra gada beigām
(pielikumā) atbilstoši SIA „Cēsu siltumtīkli” 2015.gada 16.marta vēstulē Nr.CS1/2015-25 iekļautajai informācijai.
Pielikums
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29###Par projekta pieteikuma “ Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Cēsu novada Vaives pagastā“
iesniegšanu un finansējuma nodrošināšanu Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 27. punktu, Cēsu novada domes
2015.gada 29. oktobra lēmumu Nr. 256. “Par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu” (protokols Nr.15, 10.p.), Cēsu novada integrētās attīstības
programmas 2013.-1019. gadam Investīciju plāna VP 3. punkta “Dzīves telpas sakārtošana un dabas vides saglabāšana”
39. apakšpunktu, Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumiem Nr. 600.” Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “ Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, 2.4. daļas “Atbalsta
saņemšanas nosacījumi apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā” 32.1.3. apakšpunktu, apakšpasākuma pretendents ir Pašvaldība, kas veiks pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē”,’ meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko
būvju tehniskās pārbaudes atzinumu (inženiere hidrotehniķe Inese Pilābere, 18.01.2015), ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 21.01.2016. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (A.Bimbirulis,
A.Malkavs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, M.Sestulis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, I.SuijaMarkova, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Iesniegt projekta pieteikumu “Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Cēsu novada Vaives pagastā“
Lauku atbalsta dienestā.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt finansējumu 360936.07 EUR projekta
priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai no 2016. gada pašvaldības budžeta līdzekļiem (atbalsta intensitāte
90%, attiecināmās izmaksas – 298290.00 EUR, neattiecināmās izmaksas, tai skaitā PVN – 62646.07 EUR, avanss - 20%).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes izpilddirektoram.

Lēmums Nr. 30 Par nepabeigtās celtniecības izmaksu izslēgšanu no pašvaldības
aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilances
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilancē kontā „Nepabeigtā celtniecība” no 2007.gada 23.maija
uzkrātas izmaksas 221460,00 EUR (divi simti divdesmit viens tūkstotis četri simti sešdesmit euro) apmērā par tehniskās
dokumentācijas izstrādi objekta „Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja krājuma glabātuves jaunbūve” celtniecībai Pils ielā 1,
Cēsīs (tehniskā projekta autors AS „Komunālprojekts”, tehniskais projekts akceptēts Cēsu novada Būvvaldē 20.02.2009,
šifrs S, Nr.22. un 30.12.2010, šifrs S, Nr.97). Tehniskā projekta derīguma termiņš noteikts līdz 2013.gada 18.februārim.
Saskaņā ar pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 30.12.2015. rīkojumu Nr.1-1.6/277 „Par ilgtermiņa
ieguldījumu novērtēšanu”, pārskata gada beigās tika vērtēts, vai nepastāv pazīmes, kas norāda uz ilgtermiņa ieguldījumu
vērtības būtisku samazinājumu, veikta pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilances kontā 1242
„Nepabeigtā celtniecība” objektam „Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja krājuma glabātuves jaunbūve (Pils ielā 1, Cēsīs,
Cēsu novadā) uzskaitīto izmaksu 252930,40 EUR (divi simti piecdesmit divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro un 40
centi) apmērā novērtēšana, konstatējot pazīmi - ilgtermiņa ieguldījums ir novecojis - kas norāda uz šī ilgtermiņa
ieguldījuma vērtības samazinājumu.
Ņemot vērā LR Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” prasībām 27.punktā noteiktās pazīmes, kā arī atzīstot, ka tehniskā dokumentācija un būvprojekts nederīgs
tālākai objekta celtniecībai, un izmaksas uzskatāmas par minētā ilgtermiņa ieguldījuma vērtības samazinājumu 221460,00
EUR (divi simti divdesmit viens tūkstotis četri simti sešdesmit euro) vērtībā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Publisko aģentūru likuma 24.panta pirmo daļu, Cēsu
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pilsētas domes 10.05.2007. lēmumu Nr.325 un 31.05.2007. lēmumu Nr.371, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 21.01.2016. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (A.Bimbirulis, A.Malkavs,
I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass), pret
– nav, atturas – 1 (M.Sestulis), nolemj:
1.
Izslēgt no pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilances konta 1242
„Nepabeigtā celtniecība” izmaksas 221460,00 EUR (divi simti divdesmit viens tūkstotis četri simti sešdesmit euro)
apmērā.
2.
Iekļaut 2015.gada izdevumos nepabeigtās celtniecības izmaksas 221460,00 EUR (divi simti
divdesmit viens tūkstotis četri simti sešdesmit euro) apmērā.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 31 Par SIA “Vidzemes koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas
maksas noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta, likumu ”Par
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem”, SIA “Vidzemes koncertzāle” 2015.gada 21.decembra Dalībnieku sapulces protokolu Nr. 4, ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 21.01.2016. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(A.Bimbirulis, A.Malkavs, M.Sestulis, I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis,
G.Grosbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt SIA "Vidzemes koncertzāle" telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumus,
saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
SIA "Vidzemes koncertzāle"
telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumi
1. SIA “Vidzemes koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.44103089090 (turpmāk tekstā – Koncertzāle) telpu
nomas maksas tarifi veidoti atbilstoši sekojošām kategorijām:
1.1.Pakalpojuma ņēmēju kategorijas:
1.1.1. Korporatīvu un privātu pasākumu organizatori;
1.1.2. Komercstruktūras – koncerti, semināri, teātri;
1.1.3. Valsts vai pašvaldības budžeta finansētas organizācijas.
1.2.Telpu nomas termiņi:
1.2.1. Pilna diena (8 h laika posmā no plkst.7.00 līdz plkst.24.00);
1.2.2. Nepilna diena (5 h laika posmā no plkst. 7.00 līdz plkst. 24.00);
1.2.3. Stunda (par katru stundu pasākuma tehniskai sagatavošanai un, ja nomas periods ir laika posmā no plkst.
7.00 līdz plkst. 24.00);
1.2.4. Stunda (par katru stundu pasākuma tehniskai sagatavošanai un, ja nomas periods ir laika posmā no plkst.
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24.00 līdz 7.00).
2. Koncertzāles telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas tarifi ir veidoti saskaņā ar šādiem
kritērijiem:
2.1.Tirgus cena attiecīgā pakalpojuma grupā, kas iegūta veicot līdzīgu pakalpojuma sniedzēju telpu un aprīkojuma
nomas maksas un pakalpojumu maksu izpēti;
2.2.Koncertzāles telpu, stundas, kvadrātmetra pašizmaksas aprēķins;
2.3.Koncertzāles mākslinieciski konsultatīvās padomes sniegtais vērtējums par nomas pasākuma mākslinieciskās
kvalitātes atbilstību stratēģiskajiem mērķiem;
3. Tiek noteikti sekojoši Koncertzāles telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas tarifi:

SIA "Vidzemes koncertzāle" telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas
tariﬁ
Nomas priekšmets

Mērvienība (nomas periods)

Cena (bez
PVN) EUR

1. Lielās zāles (825 m2) ar tai pieguļošo telpu (garderobe (173 m2), 1 stāva vestibils
(443m2), zemskatuve (130m2), 2 stāva vestibils (161,3 m2), 2 stāva halles (247,5 m2),
balkona halles (206,1 m2)) noma
1.1. Korporatīviem,
privātiem pasākumiem

1.2. Komercstruktūrām Koncerti, semināri, teātri
ar standarta aprīkojumu

1.3. No valsts vai
pašvaldības budžeta
ﬁnansētām
organizācijām

1.4. Cēsu novada
pašvaldība

1.1.1.Pilna diena (8 h laika posmā no plkst.7.00 līdz
plkst.24.00)
1.2.2. Nepilna diena (5 h laika posmā no plkst. 7.00
līdz plkst. 24.00)
1.1.3 Stunda (par katru pasākuma stundu, ja nomas
periods ir laika posmā no plkst. 7.00 līdz plkst. 24.00)
1.1.4. Stunda (par katru stundu pasākuma tehniskai
sagatavošanai un, ja nomas periods ir laika posmā no
plkst. 24.00 līdz 7.00)
1.2.1. Pilna diena (8 h laika posmā no plkst.7.00 līdz
plkst.24.00)
1.2.2. Nepilna diena (5 h laika posmā no plkst. 7.00
līdz plkst. 24.00)
1.2.3. Stunda (par katru pasākuma stundu, ja nomas
periods ir laika posmā no plkst. 7.00 līdz plkst. 24.00)
1.2.4. Stunda (par katru stundu pasākuma tehniskai
sagatavošanai un, ja nomas periods ir laika posmā no
plkst. 24.00 līdz 7.00)
1.3.1. Pilna diena (8 h laika posmā no plkst.7.00 līdz
plkst.24.00)
1.3.2. Nepilna diena (5 h laika posmā no plkst. 7.00
līdz plkst. 24.00)
1.3.3. Stunda (par katru pasākuma stundu, ja nomas
periods ir laika posmā no plkst. 7.00 līdz plkst. 24.00)
1.3.4. Stunda (par katru stundu pasākuma tehniskai
sagatavošanai un, ja nomas periods ir pēc plkst.
24.00 līdz 7.00)
Pasākums (5 h), nepārsniedzot 6 (sešus) pasākumus
gadā

1 434
1 281
285
57

1 110
925
213
46

922
768
171
28

554.65

2. Mazās zāles (192,3 m2) ar tai piegulošām telpām (mākslinieku telpa 24,8 m2) noma
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2.1. Korporatīviem,
privātiem pasākumiem

2.2. Komercstruktūrām Koncerti, semināri, teātri

2.3. No valsts vai
pašvaldības budžeta
ﬁnansētām
organizācijām

2.4. Cēsu novada
pašvaldība

2.1.1. Pilna diena (8 h laika posmā no plkst.7.00 līdz
plkst.24.00)
2.1.2. Nepilna diena (5 h laika posmā no plkst. 7.00
līdz plkst. 24.00)
2.1.3. Stunda (par katru pasākuma stundu, ja nomas
periods ir laika posmā no plkst. 7.00 līdz plkst. 24.00)
2.1.4. Stunda (par katru stundu pasākuma tehniskai
sagatavošanai un, ja nomas periods ir pēc plkst.
24.00 līdz 7.00)
2.2.1. Pilna diena (8 h laika posmā no plkst.7.00 līdz
plkst.24.00)
2.2.2. Nepilna diena (5 h laika posmā no plkst. 7.00
līdz plkst. 24.00)
2.2.3. Stunda (par katru pasākuma stundu, ja nomas
periods ir laika posmā no plkst. 7.00 līdz plkst. 24.00)
2.2.4. Stunda (par katru stundu pasākuma tehniskai
sagatavošanai un, ja nomas periods ir pēc plkst.
24.00 līdz 7.00)
2.3.1. Pilna diena (8 h laika posmā no plkst.7.00 līdz
plkst.24.00)
2.3.2. Nepilna diena (5 h laika posmā no plkst. 7.00
līdz plkst. 24.00)
2.3.3. Stunda (par katru pasākuma stundu, ja nomas
periods ir līdz plkst. 24.00)
2.3.4. Stunda (par katru stundu pasākuma tehniskai
sagatavošanai un, ja nomas periods ir pēc plkst.
24.00 -7.00)
Stunda

307
256
71
15

256
213
57
15

181
142
43
15

22.46

3. Izstāžu zāles (103,1 m2) (bez palīgtelpām un bez semināru aprīkojuma) noma
3.1.Komercpasākumiem

3.2. No valsts vai
pašvaldības budžeta
ﬁnansētām
organizācijām

3.3. Cēsu novada
pašvaldība

3.1.1. Pilna diena (8 h laika posmā no plkst.7.00 līdz
plkst.24.00)
3.1.2. Nepilna diena (5 h laika posmā no plkst. 7.00
līdz plkst. 24.00)
3.1.3. Stunda (par katru pasākuma stundu, ja nomas
periods ir laika posmā no plkst. 7.00 līdz plkst. 24.00)
3.1.4 Stunda (par katru stundu pasākuma tehniskai
sagatavošanai un, ja nomas periods ir pēc plkst.
24.00 -7.00)
3.2.1. Pilna diena (8 h laika posmā no plkst.7.00 līdz
plkst.24.00)
3.2.2. Nepilna diena (5 h laika posmā no plkst. 7.00
līdz plkst. 24.00)
3.2.3. Stunda (par katru pasākuma stundu, ja nomas
periods ir laika posmā no plkst. 7.00 līdz plkst. 24.00)
3.2.4. Stunda (par katru stundu pasākuma tehniskai
sagatavošanai un, ja nomas periods ir pēc plkst.
24.00 līdz 7.00)
Stunda

221
142
43
15

191
121
30
15

23.86

4. Izstāžu zāles (103,1 m2) (bez palīgtelpām) ar semināra aprīkojumu (krēsli, galds,
projektors un ekrāns) noma
4.1.Komercpasākumiem

32. no 39

4.1.1. Pilna diena (8 h laika posmā no plkst.7.00 līdz
plkst.24.00)
4.1.2. Nepilna diena (5 h laika posmā no plkst. 7.00
līdz plkst. 24.00)

321
242

4.2. No valsts vai
pašvaldības budžeta
ﬁnansētām
organizācijām

4.1.3. Stunda (par katru semināra stundu, ja nomas
periods ir laika posmā no plkst. 7.00 līdz plkst. 24.00)
4.2.1. Pilna diena (8 h laika posmā no plkst.7.00 līdz
plkst.24.00)

93

4.2.2. Nepilna diena (5 h laika posmā no plkst. 7.00
līdz plkst. 24.00)
4.2.3. Stunda (par katru semināra stundu, ja nomas
periods ir laika posmā no plkst. 7.00 līdz plkst. 24.00)

171

235

80

5. Kamerzāles (107,8 m2) (bez palīgtelpām ) noma
5.1. Komercpasākumiem

5.2. No valsts vai
pašvaldības budžeta
ﬁnansētām
organizācijām

5.1.1. Pilna diena (8 h laika posmā no plkst.7.00 līdz
plkst.24.00)
5.1.2. Nepilna diena (5 h laika posmā no plkst. 7.00
līdz plkst. 24.00)
5.1.3. Stunda (par katru pasākuma stundu, ja nomas
periods ir laika posmā no plkst. 7.00 līdz plkst. 24.00)
5.1.4. Stunda (par katru stundu pasākuma tehniskai
sagatavošanai un, ja nomas periods ir pēc plkst.
24.00 līdz 7.00)
5.2.1. Pilna diena (8 h laika posmā no plkst.7.00 līdz
plkst.24.00)
5.2.2. Nepilna diena (5 h laika posmā no plkst. 7.00
līdz plkst. 24.00)
5.2.3. Stunda (par katru pasākuma stundu, ja nomas
periods ir laika posmā no plkst. 7.00 līdz plkst. 24.00)
5.2.4. Stunda (par katru stundu pasākuma tehniskai
sagatavošanai un, ja nomas periods ir pēc plkst.
24.00 līdz 7.00)

221
142
43
15

191
121
30
15

6. Ērģeļu zāles (105,2 m2) (bez palīgtelpām) noma
6.1. Komercpasākumiem

6.2. No valsts vai
pašvaldības budžeta
ﬁnansētām
organizācijām

6.1.1. Pilna diena (8 h laika posmā no plkst.7.00 līdz
plkst.24.00)
6.1.2. Nepilna diena (5 h laika posmā no plkst. 7.00
līdz plkst. 24.00)
6.1.3. Stunda (par katru pasākuma stundu, ja nomas
periods ir laika posmā no plkst. 7.00 līdz plkst. 24.00)
6.1.4. Stunda (par katru stundu pasākuma tehniskai
sagatavošanai un, ja nomas periods ir pēc plkst.
24.00 līdz 7.00)
6.2.1. Pilna diena (8 h laika posmā no plkst.7.00 līdz
plkst.24.00)
6.2.2. Nepilna diena (5 h laika posmā no plkst. 7.00
līdz plkst. 24.00)
6.2.3. Stunda (par katru pasākuma stundu, ja nomas
periods ir laika posmā no plkst. 7.00 līdz plkst. 24.00)
6.2.4. Stunda (par katru stundu pasākuma tehniskai
sagatavošanai un, ja nomas periods ir pēc plkst.
24.00 līdz 7.00)

7. 2.stāva vestibila (161,3 m2) noma
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221
142
43
15

191
121
30
15

7.1. Komercpasākumiem

8.1.1. Pilna diena (8 h laika posmā no plkst.7.00 līdz
plkst.24.00)
8.1.2. Nepilna diena (5 h laika posmā no plkst. 7.00
līdz plkst. 24.00)
8.1.3. Stunda (par katru pasākuma stundu, ja nomas
periods ir laika posmā no plkst. 7.00 līdz plkst. 24.00)
8.1.4. Stunda (par katru stundu pasākuma tehniskai
sagatavošanai un, ja nomas periods ir pēc plkst.
24.00 līdz 7.00)
8.2.1. Pilna diena (8 h laika posmā no plkst.7.00 līdz
plkst.24.00)
8.2.2. Nepilna diena (5 h laika posmā no plkst. 7.00
līdz plkst. 24.00)
8.2.3. Stunda (par katru pasākuma stundu, ja nomas
periods ir laika posmā no plkst. 7.00 līdz plkst. 24.00)
8.2.4. Stunda (par katru stundu pasākuma tehniskai
sagatavošanai un, ja nomas periods ir pēc plkst.
24.00 līdz 7.00)
8.1. Saskaņā ar publiskā pasākuma laiku – 1 h pirms/
pēc pasākuma un pasākuma pārtraukumā
8.2. Saskaņā ar publiskā pasākuma laiku – 1 h pirms/
pēc pasākuma un pasākuma pārtraukumā
pasākumos, kas iekļauti Koncertzāles mākslinieciskajā
programmā
8.3. Saskaņā ar publiskā pasākuma laiku – 1 h pirms/
pēc pasākuma un pasākuma pārtraukumā
pasākumos, kas iekļauti Koncertzāles mākslinieciskajā
programmā ar apkalpojošo personālu
8.4. Biļešu izplatītājiem (summa mēnesī)

221

9. Apartamentu noma

Diennakts

30

10. Grimētavas noma

10.1. Stunda (par katru stundu, ja nomas periods ir
laika posmā no plkst. 7.00 līdz plkst. 24.00)
10.2. Pilna diena (no plkst. 7.00 līdz plkst. 24.00)

2,5

Diena

60

Diena

100

Diena

30

7.2. No valsts vai
pašvaldības budžeta
ﬁnansētām
organizācijām

8. Tirdzniecības
platības noma
vestibilā (4 m2)

11. Pārējie
pakalpojumi
11.1. Mūzikas
aparatūras komplekts
runām (pārvietojamais,
bez skaņu operatora
darba) (2 skandas, pults,
2 bezvadu mikrofoni)
11.2. Mūzikas
aparatūras komplekts
apskaņošanai
(pārvietojamais, bez
skaņu operatora darba)
(2 skandas, 2 subi, pults,
atskaņotājs, 2 bezvadu
mikrofoni)
11.3. Videoprojektora
3000 lm noma
11.4. Ekrāna 180x144cm
noma
11.5. Videoprojektora
4500 lm noma
11.6. Ekrāna 350x241cm
noma
11.7. Portatīvā datora
noma
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142
43
15

191
121
30
15

25
15

30

29 – 45

30

15
Diena

65
30

Diena

25

11.8.Saliekams priekšas
projekcijas ekrāns 3.7 x
6.5m

Diena

100

11.9. Krēslu noma (1
gab.)
11.10. Galdu noma (1
gab.)
11.11. Podestu noma
(1gab)
11.12. Nošu pults ar
apgaismojumu
11.13. Nošu pults
11.14. Koncertﬂīģeļa
izmantošana un
skaņošana
11.15. Koncertﬂīģeļa
izmantošana
11.16. Skaņu režija

Diena

1,5

Diena

4

Diena

8

11.17. Gaismu režija

4

Diena

2
180

Diena

90

Stundā

14,5

Stundā

14,5

11.18. Projektu vadība

% no pasākuma tiešajām izmaksām

3%

11.19. Skatuves
pārbūves pakalpojumi
(uzbūve, nobūve)
11.20. Skatuves
sagatavošana
apskaņojamiem
koncertiem – akustisko
vairogu noņemšana un
skaņu slāpējošo kulišu
uzstādīšana
11.21. Pasākumu
apkalpojošais personāls
(garderobe, vietu
ierādīšana, biļešu
kontrole)

Stundā (viens darbinieks)

8

Viens pasākums

120

11.21.1. Tikai garderobe
11.21.2. Tikai garderobe (viens garderobists)
11.21.3. Garderobe, biļešu kontrole un vietu
ierādīšana parterī

50
25
110

11.21.4. Garderobe, biļešu kontrole un vietu
ierādīšana parterī un balkonā

140

11.22. Biļešu izplatīšana
11.23. Reklāmas
laukums pie
koncertzāles aﬁšu
stenda

% no katras pārdotās biļetes nomināla
Diena

3%
0,83

4.
Atsevišķos gadījumos, uz Koncertzāles valdes locekļa atsevišķa rīkojuma pamata, nomniekam var piemērot
individuālu noteiktu nomas maksu pēc mākslinieciski konsultatīvās padomes rekomendācijām saistībā ar nomas
pasākuma mākslinieciskās kvalitātes atbilstību Koncertzāles stratēģiskajiem mērķiem. Šādā gadījumā nomas maksas
apmērs nosakāms ne mazākā apmērā kā SIA „Vidzemes koncertzāle” telpu pašizmaksa nomas vienībai.
5.
Sarunās ar darījumu partneriem SIA “Vidzemes koncertzāle” kompetentie darbinieki ir tiesīgi vienoties par
augstāku darījumu summu, lai veicinātu uzņēmuma efektīvu saimniecisko darbību un ienākumus, papildus šī dokumenta
2.punktā noteiktajiem kritērijiem, ņemot vērā sekojošus kritērijus:
5.1.Tirgus pieprasījums pēc SIA „Vidzemes koncertzāle” telpu nomu grafika aizpildījuma;
5.2. SIA „Vidzemes koncertzāle” telpu izmantošanas plāni saimnieciskās darbības veikšanai, kas SIA „Vidzemes
koncertzāle” nodrošinātu lielākus pašu ieņēmumus nekā telpu noma, piemērojot standarta tarifu.
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Lēmums Nr. 32 Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas
statusa piešķiršanu
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Cēsu novada dome (turpmāk – Dome) 2015. gada 29. oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 256 “Par koplietošanas meliorācijas
sistēmām, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu” (protokols Nr.15,
10.p.), ar kuru nolēma noteikt koplietošanas meliorācijas sistēmas, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu (turpmāk arī – Statuss), apstiprinot grāvju sarakstu un grāvju attēlojumu
kartē. Nolēma līdz 10.11.2015. apzināt zemes īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru zemes robežās atrodas koplietošanas
meliorācijas sistēmas un noskaidrot viņu viedokli, un līdz 20.11.2015. apkopot un izvērtēt no zemes īpašniekiem vai
tiesiskajiem valdītājiem saņemtos viedokļus, sagatavot un iesniegt Domei priekšlikumu par koplietošanas meliorācijas
sistēmām, kurām piešķirams Statuss.
Pamatojoties uz Meliorācijas likuma 22.2 pantu, zemju īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem tika izsūtītas vēstules un epasti par Statusa nozīmi un nepieciešamības pamatojumu, tika veiktas pārrunas, skaidrota Statusa nepieciešamība.
Vēstulēm un e-pastiem klāt tika pievienota apliecinājuma veidlapa, saskaņā ar kuru zemes īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs ar savu parakstu var apliecināt savu piekrišanu Statusa noteikšanai viņa īpašumā esošajam grāvim.
Kopā saņemti 106 zemju īpašnieku un tiesisko valdītāju parakstīts apliecinājums. Zemju īpašnieku un tiesisko valdītāju
parakstīto apliecinājumu apkopojums pievienots 2. pielikumā.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka pašvaldību autonomā funkcija ir gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā veikt pretplūdu pasākumus.
Meliorācijas likuma 1. panta 51. punkts nosaka pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma ir koplietošanas
meliorācijas sistēma, kas būtiski ietekmē ūdens režīmu pašvaldības teritorijās, lauksaimniecības un mežu teritorijās,
infrastruktūras objektos (ielās, ceļos, ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības polderos).
Saskaņā ar Meliorācijas likuma 222. panta pirmajā daļā noteikto, lēmumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu pašvaldība pieņem kā administratīvo aktu. Pirms lēmuma pieņemšanas,
pašvaldība noskaidro un izvērtē to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli, kuru zemes robežās atrodas
koplietošanas meliorācijas sistēma.
Meliorācijas likuma 22.2 panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldība mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu, informē par to valsts sabiedrību ar
ierobežotu atbilstību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.
Civillikuma 1084. panta pirmā daļa noteic, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve
tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garām gājējiem, ne arī tās lietotājiem, bet panta trešā
daļa nosaka, ka, ja būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pretēji attiecīgās varas pieprasījumam nenovērš draudošās
briesmas, tad attiecīgai iestādei, raugoties pēc apstākļiem, būve jāsaved kārtībā vai arī pavisam jānojauc uz īpašnieka
rēķina.
Pasākumi koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijai un uzturēšanai ir noteikti 03.08.2010. Ministru kabineta
noteikumos Nr.714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”. Piešķirot Statusu, zemju īpašniekiem
būs jāturpina veikt novadgrāvju kopšanu un uzturēšanu.
Meliorācijas likuma 29. pants nosaka:
1) koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu finansē attiecīgās zemes īpašnieki vai
tiesiskie valdītāji atbilstoši noteiktai maksai.
2) koplietošanas meliorācijas sistēmas, pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas, kā arī tādas pašvaldības
meliorācijas sistēmas un pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas, kuras atrodas divu vai vairāku
pašvaldību administratīvajā teritorijā, būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un
norēķinu kārtību nosaka Ministru kabinets.
3) gadījumos, kad koplietošanas meliorācijas sistēma nenodrošina meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju
būvnormatīvos paredzēto ūdens režīmu vai rada avārijas draudus, pašvaldība ir tiesīga nodrošināt koplietošanas
meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas finansēšanu, iekasējot maksājumu no zemes īpašnieka
vai tiesiskā valdītāja.
Meliorācijas likuma 22.1pants noteic, ka pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecību,
ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. Pašvaldība var piedalīties
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā. Kārtību, kādā
pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā
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arī minēto izmaksu segšanā, nosaka 2015.gada 07.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.378 „Meliorācijas sistēmas
būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā
pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes, koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā
arī minēto izmaksu segšanā”
Tādējādi pašvaldība, ievērojot normatīvo aktu prasības, brīvprātīgi var piedalīties pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta trešajā daļā noteiktajam pašvaldība darbojas sabiedrības interesēs,
samērīgi ievērojot privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 13.pantu labumam, ko sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas uzlikti
adresātam, ir jābūt lielākam nekā viņa tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumam. Būtiski privātpersonas tiesību vai
tiesisko interešu ierobežojumi ir attaisnojami tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu.
Piešķirot Statusu, netiks apdraudētas īpašnieka īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, tai skaitā netiks veiktas
izmaiņas zemesgrāmatā. Novadgrāvja daļas no īpašniekiem netiks atsavinātas, īpašnieki saglabās tiesības rīkoties ar
nekustamo īpašumu, kā arī pienākumu ekspluatēt un uzturēt savā īpašumā esošo meliorācijas sistēmu atbilstoši attiecīgu
normatīvo aktu prasībām. Kad īpašnieks veiks kopšanas darbus sev piederošajā novadgrāvja daļā, tam nebūs
nepieciešama pašvaldības piekrišana, bet, ja pašvaldība plānos veikt kopšanas, projektēšanas vai būvniecības darbus, tai
būs jāsaņem īpašnieku saskaņojums. Pašvaldībai nebūs tiesīga veikt būvniecību, nesaskaņojot ar piegulošo zemju
īpašniekiem.
Apkopojot koplietošanas grāvju piegulošo zemju īpašnieku un tiesisko valdītāju viedokli, nav saņemti pamatoti
apgalvojumi, kas liegtu Domei pieņemt lēmumu par Statusa noteikšanu lēmuma 1. pielikumā norādītajiem grāvjiem.
Statusa piešķiršana ļautu pašvaldībai pretendēt uz Eiropas Savienības atbalstu meliorācijas sistēmu atjaunošanai, kas ir
paredzēta Cēsu novada integrētās attīstības programmas 2013.-1019. gadam Investīciju plāna VP 3 punkta “Dzīves telpas
sakārtošana un dabas vides saglabāšana” 39. apakšpunktā. Iegūstot šādu atbalstu, pašvaldība spētu veikt grāvju
atjaunošanu, neveicot izmaksu aprēķinu par katru piegulošās zemes gabalu.
Inženiere hidrotehniķe Inese Pilābere sniedza atzinumu par meliorācijas sistēmu ietekmi uz Cēsu novada Vaives
pagasta lauksaimniecībā izmantojamo zemju un meža zemju platībām ( 3. pielikums).
Kopā tiks atjaunoti 14 koplietošanas grāvji, ar kopējo garumu 19 833 km, 177 iztekas, 30 caurtekas ar kopējo garumu 344
m, atjaunojamas 2 akas. Izbūvējami 5 sedimentācijas baseini (sanešu nosēdbedres).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu un 21. panta pirmo daļu Meliorācijas likuma
1.panta 5.¹ punktu, 22.1 pantu, 22.2 panta pirmo daļu un 29.pantu, Administratīvā procesa likuma 13. pantu, 66. pantu,
Cēsu novada domes 2015.gada 29. oktobra lēmumu Nr. 256 “Par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots
piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu” (protokols Nr.15, 10.p.), ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 22.12.2015. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(A.Bimbirulis, A.Malkavs, M.Sestulis, I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis,
G.Grosbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu grāvjiem, kuri uzskaitīti 1.
pielikumā.
2.
Uzdot Vaives pagasta pārvaldei viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas informēt par
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.
3.
Vaives pagasta pārvaldei sagatavot saistošos noteikumus par pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu.
4.
Lēmumu nosūtīt grāvju īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem.
5.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas
spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas
spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).

Pielikums
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Lēmums Nr. 33 Par Cēsu novada integrētās attīstības programmas 2013. – 2019.
gadam aktualizētās sadaļas „Rīcības plāns un investīciju plāns” apstiprināšanu
Ziņo: L.Madelāne, Attīstības nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz 2015.gada 14.janvārī saņemto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr.
13.18-1e/279 “Par attīstības programmu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā”, kurā
pašvaldības aicinātas iesniegt attīstības programmu (t.sk. aktualizētu investīciju plānu) aktualizētās projektu idejas
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām (turpmāk, SAM 3.3.1.) un 5.6.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” (turpmāk – SAM 5.6.2.) ietvaros. Iesniegtās projektu idejas tiks virzītas izskatīšanai Reģionālās attīstības
koordinācijas padomē, kura pieņem lēmumu par investīciju plānā iekļauto projektu ideju finansējuma un sasniedzamo
iznākuma rādītāju apjomu pašvaldībai SAM 3.3.1 un SAM 5.6.2. ietvaros, izvērtējot to atbilstību SAM mērķiem,
atbalstāmajām darbībām, attiecināmām izmaksām un sasniedzamajiem rezultātiem iekļaujot jaunus aktuālos projektus.
Pamatojoties uz augstāk minēto, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (A.Bimbirulis, A.Malkavs, M.Sestulis,
I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass), pret
– nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Apstiprināt Cēsu novada integrētās attīstības programmas 2013.–2019.gadam aktualizēto sadaļu
„Rīcības plāns un investīciju plāns” saskaņā ar pielikumu.
2. Publicēt paziņojumu par aktualizēto Cēsu novada integrētās attīstības programmas 2013.–2019.gadam sadaļu
„Rīcības plāns un investīciju plāns” pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
3. Lēmumu un apstiprināto Cēsu novada integrētās attīstības programmas 2013.–2019.gadam aktualizēto sadaļu
„Rīcības plāns un investīciju plāns” nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Nodrošināt Cēsu novada integrētās attīstības programmas 2013.–2019.gadam aktualizētās sadaļas „Rīcības
plāns un investīciju plāns” publisku pieejamību.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam
Pielikums

Lēmums Nr. 34 Par Cēsu novada kultūras attīstības programmas
2015.-2019.gadam aktualizēšanu Ziņo: J.Markovs, Pašvaldības aģentūras „Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošo
noteikumu Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 15.punktu, saskaņā ar Valsts kontroles 16.11.2015. vēstuli
Nr.11-2.3.1/1112 “Par Valsts kontroles ieteikumu ieviešanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9-11/2014” un Cēsu novada domes
30.12.2015. lēmumu Nr.324 “Par Vaives pagasta pārvaldi”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(A.Bimbirulis, A.Malkavs, M.Sestulis, I.Lāce, I.Timermanis, A.Melbārdis, U.Lencbergs, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis,
G.Grosbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Apstiprināt Cēsu novada kultūras attīstības programmas 2015.-2019.gadam (apstiprināta 2015.gada
29.oktobra Cēsu novada domes sēdē ar lēmumu Nr.248) aktualizēto redakciju saskaņā ar pielikumu, precizējot vidēja
termiņa prioritāšu novērtēšanai sasniedzamos rādītājus un kultūras pārvaldības modeļa struktūru Cēsu novadā.
2.
Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.
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3.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

pielikums
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