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Lēmums Nr. 59 Par Cēsu novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas
nolikuma apstiprināšanu

Ziņo: l.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības likuma 46. un 47.pantā noteikto pašvaldības kompetenci, saskaņā ar Cēsu
novada pašvaldības nolikumu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.02.2019. atzinumu
(prot. Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, A.Malkavs, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumu Nr. 496  “Par Cēsu novada pašvaldības
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu”.
2.      Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisijas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
3.      Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
Pielikums
Nolikums
Cēsīs
 
2019. gada
28.februārī                                                                     
                           Nr. 8
 
Cēsu novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas
nolikums
 
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
 73.panta pirmās daļas 1.punktu un
Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija
saistošo noteikumu Nr. 18 ‘’Cēsu novada pašvaldības
 nolikums’’ 26.punktu
 
I Vispārīgie jautājumi
1.      Nolikums nosaka Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) kompetenci un darba organizāciju.
2.      Komisiju izveido un tās sastāvu apstiprina Pašvaldības dome.
3.      Komisija īsteno Izglītības likuma 46. un 47.pantā noteikto pašvaldības kompetenci – izsniedz licences
juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, interešu vai pieaugušo neformālās
izglītības programmu (turpmāk tekstā - programmu) īstenošanai.
4.      Komisija savā darbā ievēro likumu „Par pašvaldībām”, Izglītības likumu, Cēsu novada domes izdotos saistošos
noteikumus par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu un citus Latvijas Republikā
spēkā esošos tiesību aktus, Pašvaldības domes lēmumus un šo nolikumu.
5.      Komisija savā darbā var pieaicināt ekspertus.
II Komisijas kompetence
6. Komisija izvērtē programmas, kuru apjoms nepārsniedz 160 akadēmiskās stundas.
7. Komisija izvērtē licences pieprasītāja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, to atbilstību Izglītības likumam,
Valsts valodas likumam, Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
8. Komisija pieņem lēmumu par:
8.1. licences izsniegšanu uz laiku, ne ilgāku par diviem gadiem;



5. no 39

8.2. atteikumu izsniegt licenci;
8.3. izsniegtās licences anulēšanu;
8.4. licences pārreģistrāciju vai pagarināšanu.
9. Komisija noformē un izsniedz programmas licenci.
10. Komisija ir tiesīga pārbaudīt licencēto programmu īstenošanas kvalitāti, par kuru atbild programmu īstenotājs.
III Komisijas darbības organizācija
11. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs.
12. Komisijas sēdi sasauc un vada tās priekšsēdētājs. Komisijas sēde tiek sasauktas pēc nepieciešamības .
13. Komisijas sēdes gaitu protokolē. Protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un protokolētājs. Ja rodas domstarpības
par Komisijas lēmuma saturu vai tā izpildes kārtību, lēmums ir spēkā tādā formulējumā, kādā tas fiksēts protokolā.
Komisijas loceklim, kurš nepiekrīt Komisijas lēmumam, ir tiesības rakstiski pievienot protokolam savu viedokli.
14. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā, atklāti balsojot. Komisija ir pilntiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās
vairāk par pusi no Komisijas locekļiem. Ja nepieciešams, Komisija uz sēdi uzaicina licences pieprasītāju vai ekspertu.
15. Komisijas darbam nepieciešamās informācijas savākšanu, sēžu un to protokolu tehnisko un organizatorisko
sagatavošanu nodrošina Cēsu novada pašvaldības izglītības pārvalde.
16. Komisija lēmumu par programmu licences piešķiršanu, derīguma termiņā pagarināšanu vai atteikumu piešķirt licenci
pieņem mēneša laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
17. Komisijas darbības pārraudzību veic Cēsu novada dome, kurai ir tiesības:
17.1.izskatīt iesniegumus par Komisijas faktisko rīcību un pieņemtajiem lēmumiem;
17.2.atcelt vai grozīt Komisijas lēmumus, apturēt to izpildi;
17.3.apturēt Komisijas darbu;
17.4.atcelt Komisiju vai tās priekšsēdētāju, ja netiek pildīti vai tiek pārkāpti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīviem
akti.
 

Lēmums Nr. 60 Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo
noteikumu Nr.4 „ Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu ”
apstiprināšanu

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu,
46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta  komitejas
14.02.2019. atzinumam (protokols Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, A.Malkavs, J.Žagars), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2019.gada 28.februāra saistošos noteikumus Nr.4 “Par interešu un pieaugušo izglītības
programmu licencēšanu”,  saskaņā ar pielikumu.
 
  Pielikums
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2019.gada 28.februārī
                                                                            
                                Nr.4
 
Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu
 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, 46.panta
piekto daļu un 47.panta trešo daļu
 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p17
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p46
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p47
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p17
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p46
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p47


6. no 39

I.                   Vispārīgie jautājumi
 
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība izsniedz un anulē licenci interešu un pieaugušo neformālās
izglītības programmu īstenošanai, kā arī kārtību, kādā pagarina licences derīguma termiņu.
2. Licenci interešu izglītības programmu īstenošanai (paraugs 1.pielikumā) un pieaugušo neformālās izglītības programmu
īstenošanai (paraugs 2.pielikumā) izsniedz Cēsu novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija).
3. Komisijas sastāvu apstiprina Cēsu novada dome un tā darbojas saskaņā ar Cēsu novada domes apstiprinātu nolikumu.
Komisijai adresētie iesniegumi un dokumenti iesniedzami Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā.
Komisijas piešķirtās licences tiek izsniegtas Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā.
 
II. Licences saņemšanas kārtība
4. Lai saņemtu licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, licences pieprasītājs –
juridiska persona Komisijai iesniedz:
4.1. noteikta parauga rakstveida iesniegumu (paraugs 3.pielikumā);
4.2. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopiju;
4.3. licencējamo programmu;
4.4. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, kurā norādīts licences izsniedzēja pilns nosaukums un
paredzēta vieta licences numuram, gadījumos, kad īstenos pieaugušo neformālās izglītības programmu.
5. Lai saņemtu licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, licences pieprasītājs – fiziska
persona Komisijai iesniedz:
5.1. noteikta parauga rakstveida iesniegumu (paraugs 4.pielikumā);
5.2. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopiju;
5.4. licencējamo programmu;
5.4. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, kurā norādīts licences izsniedzēja pilns nosaukums un
paredzēta vieta licences numuram, gadījumos, kad īstenos pieaugušo neformālās izglītības programmu.
6. Licencējamā programma sastāv no:
6.1. programmas mērķa formulējuma;
6.2. programmas uzdevumiem;
6.3. programmas ilguma stundās( līdz 160 akadēmiskajām stundām);
6.4. plānoto rezultātu apraksta;
6.5. izglītības satura apraksta;
6.6. programmas īstenošanas plāna;
6.7. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksta, pievienojot lektora parakstītu dzīves un darba gājumu
(CV), pedagoģiskās un iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošo dokumentu kopijas.
7. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences piešķiršanai. Ja iesniegtajos
dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, Komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to
licences pieprasītāju, 3 darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes,  nosūtot vēstuli licences pieprasītājam. Jautājums tiek
izskatīts pēc tam, kad saņemta pieprasītā informācija  vai  dokumenti.
8. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības. Komisija izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences
izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci. Par licences izsniegšanas atteikumu licences pieprasītājs tiek informēts 3 darba
dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas.
9. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:
9.1. iesniegtie dokumenti neatbilst izglītības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
9.2. materiāli tehniskā bāze, pedagoģiskie darbinieki un finansiālie resursi nenodrošina programmu īstenošanu;
9.3. sniegtas nepatiesas ziņas;
9.4. licencējamā programma neatbilst interešu un pieaugušo neformālās izglītības kritērijiem;
9.5. nav iesniegti visi šo saistošo noteikumu 4., 5. un 6.punktā minētie dokumenti vai iesniegtie dokumenti nav noformēti
atbilstoši norādītajām prasībām.
10. Ja Komisija pieņem lēmumu atteikt programmas licencēšanu, pēc Komisijas lēmumā norādīto trūkumu novēršanas
licences pieprasītājs ir tiesīgs atkārtoti iesniegt iesniegumu attiecīgās programmas īstenošanai.
11. Licenci paraksta Komisijas vadītājs.
12. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.
13. Licenci tās pieprasītājam izsniedz 3 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

https://likumi.lv/ta/id/155410#piel1
https://likumi.lv/ta/id/155410#piel2
https://likumi.lv/ta/id/155410#piel3
https://likumi.lv/ta/id/155410#piel4
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17. Licences nozaudēšanas gadījumā Komisija pēc licences pieprasītāja rakstveida iesnieguma saņemšanas izsniedz
pieprasītās licences dublikātu, uz kura ir atzīme “Dublikāts”.
18. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences īpašnieks rakstiski paziņo par
to Komisijai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas, iesniedzot attiecīgo dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus).
 
III. Licences derīguma termiņa pagarināšanas kārtība
19. Komisija lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu pieņem, ja licences īpašnieks iesniedz iesniegumu ne
vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.
20. Licences derīguma termiņu var pagarināt uz diviem gadiem.
21. Iesniegumam par licences derīguma termiņa pagarināšanu pievieno:
21.1. izsniegtās licences kopiju;
21.2. dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas
īstenošanai;
22.3. izziņu par izmaiņām programmas īstenošanas materiāli tehniskajā bāzē;
23.4. izziņu par izmaiņām programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstā, pievienojot lektora parakstītu dzīves
un darba gājumu (CV), īstenojot interešu izglītības programmu, kā arī pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta valsts
valodā kopija vai notariāli apstiprināta tulkojuma kopiju.
22. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami
licences derīguma termiņa pagarināšanai.
23. Komisija pieņem lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu pagarināt licences derīguma
termiņu mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
 
IV. Licences anulēšanas kārtība
24. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:
24.1. licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto interešu vai pieaugušo neformālās
izglītības programmu;
24.2. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu
pārkāpumi;
24.3. materiāli tehniskā bāze, pedagoģiskie darbinieki un finansiālie resursi nenodrošina kvalitatīvu programmas
īstenošanu;
24.4. ir iesniegtas nepatiesas ziņas;
24.5. juridiskā persona tiek likvidēta.
25. Par licences anulēšanu programmas īstenotājs tiek informēts rakstveidā 3 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma
pieņemšanas. Ja licence tiek anulēta, tās īpašniekam jāpārtrauc licencē norādītās programmas īstenošana normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
26. Informācija par interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmas licences anulēšanu tiek Cēsu novada
pašvaldības mājas lapā 3 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas un par to tiek informētas iestādes, kuras
veic kontroles funkcijas.
 
V. Licences izsniegšanas kārtība
27. Licenci izsniedz uz diviem gadiem. Licences derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt dokumenta, kas apliecina
nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, derīguma termiņu.
28. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu.
Pielikums Nr.1-veidlapa
Pielikums Nr.2-veidlapa  
3.pielikums
 
Cēsu novada domes 2019. gada 28.februāra
 saistošajiem noteikumiem Nr.4
“Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu”
 
 
Paraugs

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/pielikums%20nr.1%20lēm%20nr.60.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/pielikums%20nr.2%20lēm.nr.60.pdf
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Cēsu novada pašvaldības
Interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai
 

(juridiskās personas nosaukums)

(amats, vārds, uzvārds)
IESNIEGUMS
 
Lūdzu izsniegt licenci o pieaugušo neformālās izglītības / o interešu izglītības programmai (programmām)
 

(nosaukums)
 
 

(nosaukums)
 
 

(nosaukums)
 
 

(nosaukums)
Juridiskās personas nosaukums  
 
Reģistrācijas Nr.
 
Juridiskā  adrese_
 
Programmas īstenošanas vietas adrese
 
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)
 
Tālruņa Nr._
 
e-pasta adrese
 
 
Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus:
 
o dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopija
(zemesgrāmatu apliecība, pirkuma līgums vai telpu nomas līgums)
o programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugs
o licencējamo programmu (programmas), kura (kuras)  sastāv no
o programmas mērķa formulējuma
o programmas uzdevumiem
o programmas ilguma stundās
o plānoto rezultātu apraksta
                o izglītības satura apraksta
o programmas īstenošanas plāna
o programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts , o kam pievienots lektora parakstīts CV, īstenojot interešu
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izglītības programmu,
 
Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:
 
                                          paraksts
(                                 )
(datums)                                                                      
            (paraksta atšifrējums)
4.pielikums
Cēsu novada domes 2019. gada 28.februāra
 saistošajiem noteikumiem Nr.4
“Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu”
 
Paraugs
Cēsu novada pašvaldības
Interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai
 

(amats, vārds, uzvārds)
IESNIEGUMS
 
Lūdzu izsniegt licenci o pieaugušo neformālās izglītības / o interešu izglītības programmai (programmām)
 

(nosaukums)
 
 

(nosaukums)
 
 

(nosaukums)
 
 

(nosaukums)
Fiziskās personas vārds , uzvārds
 
Personas kods
 
Deklarētā dzīvesvietas  adrese_
 
Programmas īstenošanas vietas adrese
 
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)
 
Tālruņa Nr._
 
e-pasta adrese
 
 
Iesniegumam pievienoju sekojošus dokumentus
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o dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopiju
(zemesgrāmatu apliecība, pirkuma līgums vai telpu nomas līgums)
o programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugs
o licencējamo programmu (programmas), kura (kuras)  sastāv no
o programmas mērķa formulējuma
o programmas uzdevumiem
o programmas ilguma stundās
o plānoto rezultātu apraksta
                o izglītības satura apraksta
o programmas īstenošanas plāna
o programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts , o kam pievienots lektora parakstīts CV, īstenojot interešu
izglītības programmu,
 
Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:
 
                                          paraksts
(                                 )
(datums)                                                                      
            (paraksta atšifrējums)
 
 
  
Pielikums
 
Cēsu novada domes 2019.gada 28.februāra Saistošo noteikumu Nr.4
“Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
 

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"43.panta trešo daļu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, 46.panta piekto daļu un 47.panta
trešo daļu

2. Īss projekta satura
izklāsts

 Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība izsniedz
un anulē licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu
īstenošanai, kā arī kārtību, kādā pagarina licences derīguma termiņu.

3. Informācijas par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Ietekmes uz pašvaldību budžetu nav.

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

Saistošie noteikumi attiecās uz visām juridiskajām un fiziskajām personām,
kas Cēsu novadā vēlas realizēt interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmas

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Cēsu novada pašvaldības Izglītības
pārvalde.
Saistošie noteikumi attiecas uz interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības jomu.
Privātpersonas Saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Cēsu novada
pašvaldībā, Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldē

6. Informācijas par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas

 
 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p17
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p46
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p47
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Lēmums Nr. 61 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeļu iela 16,
Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201 006 1607, nodošanu bezatlīdzības
lietošanā un pārvaldīšanā SIA „Cēsu Jaunā pamatskola”

Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 06.08.2015. lēmumu Nr.177 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Ziemeļu iela 16, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 006 1607, nodošanu bezatlīdzības lietošanā un pārvaldīšanā
biedrībai „Cēsu Jaunā skola”” (protokols Nr. 11, 3.p.), un 24.08.2015. noslēgto Pārvaldīšanas līgumu (reģistrēts Cēsu
novada pašvaldībā, turpmāk – Pašvaldība ar Nr. 461/2015/2-7) un starp Pašvaldību un biedrību „Cēsu Jaunā skola”
Pašvaldība nodevusi un Biedrība pieņēmusi bezatlīdzības lietošanā un pārvaldīšanā Cēsu novada pašvaldības nekustamo
īpašumu Ziemeļu iela 16, Cēsis, Cēsu novads, turpmāk – Īpašums.
Pašvaldībā 06.02.2019. reģistrēts (reģ. Nr. 6-2-6/13/669) SIA „Cēsu Jaunā pamatskola”, reģ. Nr.44103119959, iesniegums
ar lūgumu sakārtot Pārvaldīšanas līgumu par Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu Ziemeļu iela 16, Cēsis, Cēsu
novads, atbilstoši izmaiņām, jo sākot ar 2019. gada 1. janvāri SIA „Cēsu Jaunā pamatskola” ir biedrības „Cēsu jaunā skola”
visu funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, bilancē esošās kustamās un nekustamās mantas, lietvedības, arhīva un
datu bāzu pārņēmējs, t. sk., izglītības iestādes „Cēsu Jaunā pamatskola” darbības un tālākās attīstības nodrošinātājs .
Biedrība „Cēsu Jaunā skola” ir vienīgais SIA „Cēsu Jaunā pamatskola” dibinātājs un īpašnieks.
     Ar Labklājības ministrijas 30.01.2019. lēmumu Nr. LM-32-4-19/10 SIA „Cēsu Jaunā pamatskola” piešķirts sociālā
uzņēmuma statuss ar sociālo mērķi: veicināt izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstību; atbalstīt un organizēt
alternatīvu izglītības metožu, aktivitāšu, pakalpojumu izveidi, nodrošinot to ilgtspējīgu uzturēšanu, iesaistot šajos
procesos vietējo sabiedrību; veicināt vietējās sabiedrības izglītošanas iespējas, it īpaši to personu, kuras veic darbu ar
bērniem un jaunatni; veikt citas sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, kuras rada ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ziemeļu iela 16, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 006 1607, sastāvoša no
zemes vienības 0,9490 ha platībā, kadastra apzīmējums 4201 006 1607, tai skaitā, meža zeme 0,2500 ha platībā, un
divām būvēm – skola, kadastra apzīmējums 4201 006 1607 001 un šķūnis, kadastra apzīmējums 4201 006 1607 002,
reģistrētas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0013 6850 Cēsu
novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 31.07.2015.,  turpmāk viss kopā – Īpašums.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 77.panta otro
daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.1 punktu,
trešo, 31, ceturto, piekto un sesto daļu,  6.2panta otro un 31 daļu, Cēsu novada domes 28.08.2014. lēmumu Nr. 356, Cēsu
novada domes 06.03.2014.noteikumu Nr. 20 „Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”
10.,11.punktu un 13.punkta 13.5.apakšpunktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas
26.02.2019. priekšlikumu (prot. Nr.9), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, A.Malkavs, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
(M.Malcenieks nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
 
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sociālam uzņēmumam, SIA „Cēsu Jaunā pamatskola”, reģ. Nr.44103119959, juridiskā
adrese: Ziemeļu iela 16, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Sabiedrība, nekustamo īpašumu Ziemeļu iela 16, Cēsis,
Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 006 1607, sastāvošu no zemes vienības 0,9490 ha platībā, kadastra apzīmējums 4201 006
1607, tai skaitā, meža zeme 0,2500 ha platībā, divām būvēm – skola, kadastra apzīmējums 4201 006 1607 001 un šķūnis,
kadastra apzīmējums 4201 006 1607 002, turpmāk  –Īpašums,  ar mērķi – veicināt izglītības un pilsoniskās sabiedrības
attīstību; atbalstīt un organizēt alternatīvu izglītības metožu, aktivitāšu, pakalpojumu izveidi, nodrošinot to ilgtspējīgu
uzturēšanu, iesaistot šajos procesos vietējo sabiedrību; veicināt vietējās sabiedrības izglītošanas iespējas, it īpaši to
personu, kuras veic darbu ar bērniem un jaunatni; veikt citas sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, kuras rada ilgstošu
pozitīvu sociālo ietekmi, attīstot izglītības iestādi „Cēsu Jaunā pamatskola”.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 06.08.2015. lēmumu Nr.177 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Ziemeļu iela 16, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 006 1607, nodošanu bezatlīdzības lietošanā un
pārvaldīšanā biedrībai „Cēsu Jaunā skola”” (protokols Nr. 11, 3.p.).
3. Izbeigt pirms termiņa 24.08.2015. noslēgto Pārvaldīšanas līgumu Nr. 461/2015/2-7.
4. Uzdot Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot rakstveida līgumu (vienošanos) par 1. punktā minētā Īpašuma
nodošanu bezatlīdzības lietošanā Sabiedrībai, nosakot, ka Īpašuma uzturēšanas izdevumus, kā arī izdevumus par
komunālajiem pakalpojumiem, saistītiem ar Īpašuma lietošanu, kā arī valstī noteiktos nodokļus un nodevas, t.sk.,
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nekustamā īpašuma nodokli, sedz Sabiedrība.
5. Bezatlīdzības lietošanā tiek nodots 1. punktā minētais Īpašums no 01.03.2019. uz 10 (desmit) gadiem, t.i. līdz
28.02.2029., paredzētajam lietojumam atbilstošā tehniskā stāvoklī.
6. Ar pārņemšanas brīdi bezatlīdzības lietošanā Sabiedrība uzņemas visas tās Īpašuma  īpašnieka tiesības un
pienākumus, lai nodrošinātu tā saglabāšanu un  lietderīgu izmantošanu.
7. Sabiedrībai bezatlīdzības lietošanā nodotais Īpašums nododams atpakaļ Pašvaldībai pēc noslēgtā līguma (vienošanās)
termiņa beigām. Līgums (vienošanās) tiek izbeigts pirms termiņa, ja Sabiedrība zaudē sociālā uzņēmuma statusu, vai
Sabiedrība izbeidz savu darbību, vai Cēsu novada dome pieņem attiecīgu lēmumu, kā arī gadījumā, kad netiek ievēroti
līguma (vienošanās) nosacījumi.
8. Sabiedrībai ir tiesības pretendēt uz Īpašuma atkārtotu iegūšanu bezatlīdzības lietošanā, ja tiek izpildīti visi Līguma
(vienošanās) nosacījumi tā darbības laikā.
9. Uzdot Sabiedrībai veikt Īpašuma pārvaldīšanu saskaņā ar Pārvaldīšanas līgumu.
10. Noteikt Īpašuma pārvaldīšanas termiņu: no 01.03.2019. līdz 28.02.2029.
11. Pārvaldīšanas līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja Sabiedrība izbeidz savu darbību vai Cēsu novada dome pieņem
attiecīgu lēmumu.
12. Ja pārvaldīšanas termiņā mainās Īpašuma sastāvs, Līdzēji veic grozījumus Pārvaldīšanas līgumā.
13. Noteikt, ka Sabiedrības (Pārvaldnieks) kompetencē ir lēmumu pieņemšana, kas izriet no Pārvaldīšanas noteikumu
5.punkta 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11.un 5.12. apakšpunktiem; 6., 7., 8., 22. un 25. punktiem.
14. Noteikt, ka Pašvaldības (Valdītājs) kompetencē ir lēmumu pieņemšana, kas izriet no Pārvaldīšanas noteikumu
5.punkta 5.5. apakšpunkta, 23., 24., 26. un 32. punktiem.
15. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei, sastādot nodošanas –
pieņemšanas aktus, tiem pievienojot saistītās dokumentācijas (zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, kadastrālās
uzmērīšanas lieta) kopijas.
16. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.
 

Lēmums Nr. 62 Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā īpašuma- dzīvokļa
„Akmenskrogs” - 3, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, pārdošanu

Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
 
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 07.02.2019. lēmumu Nr. 30 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma - dzīvokļa „Akmenskrogs” - 3, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas
apstiprināšanu” (prot. Nr. 2, 6.p.) atsavināšanai nodeva nekustamo īpašumu „Akmenskrogs” -3, Krīvi, Vaives pag., Cēsu
nov., LV-4136, kadastra numurs 4290 900 0229, sastāvošu no divistabu dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 53.8 m2 un
538/1459 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, turpmāk –Īpašums, pārdodot par brīvu cenu 1300.00
EUR (Viens tūkstotis trīs simti euro un 00 centi), un piedāvāja Īpašuma īrniekam XX, izmantot pirmpirkuma tiesības uz
Nekustamo īpašumu, nosūtot atsavināšanas paziņojumu Nr. 6-2-6/14/540.
Pašvaldībā saņemts XX 12.02.2019. apliecinājums (reģistrēts 13.02.2019. ar Nr. 6-2-6/14/779) ar kuru iesniedzēja apliecina
gatavību izmantot pirmpirkuma tiesības uz viņai piedāvāto īpašumu „Akmenskrogs” - 3, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov.,
kadastra numurs 4290 900 0229 un izmantot nomaksas pirkumu termiņu līdz pieciem gadiem. Ievērojot iepriekš minēto,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo daļu un 37. panta
pirmās daļas 4. punktu, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 05.02.2019. priekšlikumu (prot. Nr. 5) un
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumu (protokols Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11
balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis,
D.Trapenciere, A.Malkavs, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Pārdot nekustamo īpašumu „Akmenskrogs” - 3, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136,  kadastra numurs 4290
900 0229, sastāvošu no divistabu dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 53.8 m2 un 538/1459 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas un zemes, turpmāk – Īpašums, XX, par Īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 1300.00 EUR (Viens tūkstotis
trīs simti euro un 00 centi).
2.      Piekrist Īpašumu pārdot uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 5 (pieci) gadi.
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3.      Piešķirt Pircējam tiesības nostiprināt iegūto Īpašumu zemesgrāmatā pirms nomaksas veikšanas uz sava vārda,
vienlaikus nostiprinot ķīlas tiesības par labu Cēsu novada pašvaldībai.
4.       Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu Īpašuma pirkuma līgumu.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 63 Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā īpašuma- dzīvokļa
Nr. 3, Raiņa ielā 41, Cēsīs, Cēsu novadā, pārdošanu

Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
 
            Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 17.01.2019. lēmumu Nr. 3 “ Par Cēsu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3 Raiņa ielā 41, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas
apstiprināšanu” (prot. Nr. 1, 3.p.) atsavināšanai nodeva nekustamo īpašumu Raiņa iela 41-3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra
numurs 4201 900 4656, sastāvošu no divistabu dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 47.3 m2 un 473/5396 domājamām daļām
no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes un zemes, turpmāk – Īpašums, pārdodot par brīvu cenu 13 000.00 EUR (trīspadsmit
tūkstoši euro un 00 centi), un piedāvāja Īpašuma īrniekam XX, izmantot pirmpirkuma tiesības uz Nekustamo īpašumu,
nosūtot atsavināšanas paziņojumu Nr. 6-2-6/14/507.
      Pašvaldībā saņemts XX, 18.02.2019. apliecinājums (reģistrēts 18.02.2019. ar Nr. 6-2-6/14/584) ar kuru iesniedzējs
apliecina gatavību izmantot pirmpirkuma tiesības uz viņam piedāvāto īpašumu Raiņa iela 41-3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra
numurs 4201 900 4656, un izmantot nomaksas pirkumu termiņu līdz pieciem gadiem. Ievērojot iepriekš minēto,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo daļu un 37. panta
pirmās daļas 4. punktu, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 10.01.2019. priekšlikumu (prot. Nr. 2) un
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumu (protokols Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11
balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis,
D.Trapenciere, A.Malkavs, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Pārdot nekustamo īpašumu Raiņa iela 41-3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 4656, sastāvošu no
divistabu dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 47.3 m2 un 473/5396 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes
un zemes, turpmāk – Īpašums, XX, par Īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 13 000.00 EUR (trīspadsmit tūkstoši euro un 00
centi).
2.      Piekrist Īpašumu pārdot uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 5 (pieci) gadi.
3.      Piešķirt Pircējam tiesības nostiprināt iegūto Īpašumu zemesgrāmatā pirms nomaksas veikšanas uz sava vārda,
vienlaikus nostiprinot ķīlas tiesības par labu Cēsu novada pašvaldībai.
4.       Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu Īpašuma pirkuma līgumu.
5.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 64 Par nekustamā īpašuma Ezera iela 6, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu
nov., nomas līguma Nr.211/2012/2-7 izbeigšanu pirms termiņa

Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
 
Cēsu novada pašvaldībā saņemts SIA „Elektro Rīdzene”, juridiskā adrese Miera iela 36, Rīga, LV-1001, 20.02.2019.
iesniegums Nr. ER-20.02/2019 (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts 20.02.2019., reģ.Nr.6-2-6/14/929), ar lūgumu izbeigt
pirms termiņa2012. gada 16. aprīļa Nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.211/2012/2-7, jo koģenerācijas stacijas
būvniecības projekts netiks realizēts.
           Pamatojoties uz Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu Nr.167 „Par zemes gabala Ezera iela 6, Rīdzene,
Vaives pagastā, Cēsu novadā, daļas nodošanu nomā”, starp Cēsu novada pašvaldību, reģ. Nr.90000031048, juridiskā
adrese Bērzaines iela 5 (tagad Raunas iela 4), Cēsis, Cēsu nov., kā Iznomātāju un SIA „Elektro Rīdzene” reģ.
Nr.40103532649, juridiskā adrese Tallinas iela 52-8 (tagad Miera iela 36), Rīga, kā Nomnieku, 16.04.2012. noslēgts zemes
nomas līgums, turpmāk – Līgums, ar kuru Iznomātājs nodevis un Nomnieks pieņēmis lietošanā par maksu – nomā ar
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apbūves tiesībām zemes gabala daļu Ezera ielā 6, Rīdzenē, Vaives pagastā, (kadastra Nr.4290 005 0079), 6172 m² platībā,
ar mērķi- koģenerācijas stacijas būvniecība. Nekustamais īpašums Nomniekam nomā ir nodots līdz 15.04.2032.
         Saskaņā ar Līguma 4.1.3. punktu Nomniekam ne vēlāk kā līdz 01.11.2018. bija jānodod ēkas un būves
ekspluatācijā. Minētās darbības Līgumā noteiktajā termiņā netika veiktas.
          Izskatot SIA „Elektro Rīdzene” valdes locekļa Anda Dābola iesniegumu, ievērojot iepriekš minēto, kā arī to,
ka Līguma darbības laikā Nomnieks nav Nekustamajam īpašumam izdarījis kaitējumu un to nav apgrūtinājis ar jaunām
lietu tiesībām, vadoties no Civillikuma 1864. un 1865. pantiem, kas nosaka Atcēlējs līguma pamatnoteikumus, pamatojoties
uz Līguma 7.3.1. punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.02.2019. priekšlikumu
(prot.Nr.9) izbeigt Zemes gabala nomas līgumu pirms termiņa, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par
(G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere,
A.Malkavs, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu Nr.167 „Par zemes gabala Ezera iela 6,
Rīdzene, Vaives pagastā, Cēsu novadā, daļas nodošanu nomā”.
2.      Izbeigt pirms termiņa ar 01.03.2019. Nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.211/2012/2-7, kas 16.04.2012.
noslēgts starp Cēsu novada pašvaldību, reģ. Nr.90000031048, juridiskā adrese Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., kā
Iznomātāju un SIA „Elektro Rīdzene” reģ. Nr.40103532649, juridiskā adrese Miera iela 36, Rīga, kā Nomnieku, par zemes
gabala daļas Ezera ielā 6, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā (kadastra Nr.4290 005 0079) nomu.
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot Atcēlējs līgumu.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt administrācijas vadītājai.
 

Lēmums Nr. 65 Par atbalstu Cēsu Jaunās pamatskolas mācību priekšmeta
mājturības un tehnoloģijas  nodrošināšanai Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina
vidusskolā

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
 
      Pamatojoties uz Cēsu Jaunās pamatskolas direktores A.Pilsumas 12.02.2019. iesniegumu Nr.2.1. - 1/2019/9
(reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 12.02.2019. NR.6-2-6/4/755) ar lūgumu piešķirt nomas maksas atvieglojumu Cēsu
Jaunās pamatskolas 1. – 7.klašu izglītojamo apmācības   nodrošināšanai mācību priekšmetā mājturība un tehnoloģijas
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolā (turpmāk – CTDV) laikā, kad telpas (darbnīcu) neizmantoto CTDV audzēkņi,  uz
likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu (pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi
realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā) un 15.panta pirmās daļas 4.punktu (pašvaldība gādā par iedzīvotāju izglītību
(iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšana; pirmskolas un
skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), ievērojot Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas  14.02.2019. atzinumu (protokols Nr.3), Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un
attīstības komitejas 14.02.2019. atzinumu (prot.Nr.2) un  Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.02.2019. (protokols
Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, A.Malkavs, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, (M.Malcenieks
nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina  vidusskolas   direktoram slēgt Sadarbības līgumu ar Cēsu Jauno
pamatskolu par izglītības iestādes darbnīcas   izmantošanu mācību priekšmeta mājturības un tehnoloģijas mācību
 stundu nodrošināšanai no 21.02.2019. – 31.05.2019.
2.      Noteikt, ka nomas maksa mēnesī  par mājturības un tehnoloģijas mācību  stundu vadīšanu Cēsu Tehnoloģiju
un Dizaina  vidusskolas darbnīcā  ir 1.00  (viens euro) EUR .
3.      Lēmuma izpildi uzdot Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina  vidusskolas   direktoram.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes  vadītājai.
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Lēmums Nr. 66 Par atbalstu projektam “eARTH without ART is just “eh” ”(“Zeme
bez mākslas “nav nekas””)  

 Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērnu un jauniešu centrs sagatavoja projekta “eARTH without ART is just “eh” ” (“Zeme
bez mākslas “nav nekas””)   (turpmāk – projekts) pieteikumu un plāno to iesniegt Eiropas komisijas programmas
Horizon 2020 apakšprogrammas - Societal challenges and the arts (Sociālie izaicinājumi un māksla) projektu konkursā
(uzsaukums - H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020). Plānotais projekta īstenošanas termiņš 02.09.209 –
28.02.2020.
Saskaņā ar  Cēsu novada  domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.02.2019. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada
domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 14.02.2019. atzinumu (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 21.02.2019. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, A.Malkavs, J.Žagars), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atbalstīt Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērnu un jauniešu centra sagatavoto projekta “eARTH without ART is
just “eh” ” (“Zeme bez mākslas “nav nekas””)  pieteikumu, kopējām projekta izmaksām nepārsniedzot 300000 EUR
(trīs  simti tūkstoši   euro) apmēru.
2.      Noteikt , ka projekta iesniedzējs ir Cēsu novada pašvaldība.
3.      Uzdot  Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktorei veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar projekta
pieteikumu iesniegšanu un īstenošanu.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 67 Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2019.gada  budžetā

Ziņo  L.Kokina , Izglītības pārvaldes vadītāja
 
 Lai nodrošinātu mācību priekšmeta Sports standarta prasību  īstenošanu attiecībā uz pamatprasmēm slēpošanā Cēsu 
Valsts ģimnāzijas izglītojamiem  un peldēšanā  Līvu sākumskolas skolēniem,  pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Cēsu novada domes 07.02.2019. lēmumu “Par Cēsu
novada domes 2019.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr. 3 „Par Cēsu novada pašvaldības 2019. gada budžeta ”
apstiprināšanu  (prot. Nr. 2, 58.p.)  un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumu (prot. Nr.3),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, A.Malkavs, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Izdarīt Cēsu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta struktūvienības 11/031 budžetā  Izglītība šādus
grozījumus:
1.1.                         samazināt budžeta līniju 11/031/04  Konkurss pedagogiem “Inovatīvs labās
prakses piemērs” – par 1300 EUR;
1.2.                          izveidot jaunu budžeta līniju :
1.2.1.                 Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītojamo pamatprasmju apguvei slēpošanā   - 808  EUR ;
1.2.2.                 Līvu sākumskolas izglītojamo  pamatprasmju apguvei peldēšanā – 168 EUR .
1.3.            palielināt budžeta līniju 11/031/02/1-6  “Konference gandrīz Ideāla skola – 2019”  par 324 EUR.
2.      Finanšu pārvaldei 1.punktā minēto  iekļaut 2019.gada budžeta grozījumos.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.
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Lēmums Nr. 68 Par Cēsu novada domes 2019. gada 28.februāra saistošo
noteikumu Nr. 5 ‘’Grozījumi   Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”’’
apstiprināšanu

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 14.panta 36.punktu, Ministru kabineta
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 privātai izglītības
iestādei”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, D.Trapenciere, A.Malkavs, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2019. gada 28.februāra saistošos noteikumus Nr. 5 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes
2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”’’ saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2019.gada
28.februārī                                                                     
                             Nr.5
 
Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 28. janvāra  saistošajos noteikumos
Nr. 2 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei”
 
 Izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu 
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” (apstiprināti ar Cēsu novada domes
2016. gada 28. janvāra lēmumu Nr. 9, prot. Nr.1, 9.punkts) šādus grozījumus:
 
1.      Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
,,3. Pašvaldības atbalsts privātajai izglītības iestādei ir:
”3.1. 245.17 euro mēnesī par vienu bērnu no pusotra gada līdz četru gadu vecumam saskaņā ar pašvaldības atbalsta
detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām (1.pielikums);
3.2. 174.38 euro mēnesī par vienu bērnu, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, saskaņā ar
pašvaldības atbalsta detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām (1.pielikums).”
2.      Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:
    
                                                                            
                                              ,,1.pielikums
Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.2
                                                            
Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām
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Nosaukums Nr. Pakalpojums EKK
kods

Kopējās
izmaksas
gadā

1.Atalgojums 1.1. Atalgojumi (izņemot pedagogu
atalgojumu, kuru piešķir kā
mērķdotāciju no valsts budžeta)

1100 1 077 069

2. Darba devēja VSAOI 2.1. Darba devēja VOSA maksājumi 1200 330 076
3. Komandējumi un
darba braucieni

3.1. Mācību, darba un dienesta
komandējumi un braucieni
(izņemot, tos, kas finansēti no ES
fondiem)

2100 902

4.Pakalpojumu samaksa   2200 193 942
 4.1. Pasta, telefona un citi sakaru

pakalpojumi
2210 5 265

 4.2. Izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem

2220 127 591

 4.3. Iestādes administratīvie  izdevumi
un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie izdevumi

2230 2 915

 4.4. Remontdarbi un  iestāžu
uzturēšanas pakalpojumi (izņemot
ēku, būvju un ceļu kapitālo
remontu)

2240 57 412

 4.5. Informācijas tehnoloģiju
pakalpojumi

2250 633

 4.6. Īres un nomas maksas 2260 126
5. Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces,
biroja preces un
inventārs, kurus
neuzskaita
pamatkapitāla veidošanā

   
 
2300

63 233

 5.1. Izdevumi par precēm iestādes
darbības nodrošināšanai

2310 13 356

 5.2. Kurināmais un enerģētiskie
materiāli

2320 10 828

 5.3. Zāles, ķimikālijas, laboratorijas
preces, medicīniskās ierīces,
medicīniskie instrumenti

2340 786

 5.4. Kārtējā remonta un iestāžu
uzturēšanas materiāli

2350 20 397

 5.5. Valsts un pašvaldību aprūpē un
apgādē esošo personu uzturēšanas
izdevumi (izņemot ēdināšanas
izdevumus (EKK 2363))

2360 3 262

 5.6. Mācību līdzekļi un materiāli
(izņemot valsts budžeta dotācijas
mācību līdzekļu iegādei)

2370 14 604

6.Izdevumi periodikas
iegādei

6.1. Izdevumi periodikas iegādei 2400 0

7. pamatlīdzekļu
nolietojums

7.1. Pašvaldības izglītības iestāžu
kopējais pamatlīdzekļu nolietojums,
ko aprēķina, ievērojot pašvaldībām
noteikto ilgtermiņa ieguldījumu
uzskaites kārtību, un ko dala ar
audzēkņu skaitu attiecīgajās
izglītības iestādēs.

 218 925

  KOPĀ izdevumi  2 127 124
  Mērķdotācijas  242 977
  Izglītojamo skaits uz 01.09.2018.  723
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  t.sk.        obligātās sagatavošanās
vecumā

 286

  Izmaksas uz vienu izglītojamo 
mēnesī no pusotra līdz četru
gadu vecumam

 245.17

  Izmaksas uz vienu izglītojamo
mēnesī obligātā sagatavošanas
vecumā

 174.38

 
Pielikums
 
Cēsu novada domes 2019. gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.5 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 2016.gada
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātajai izglītības iestādei”’’
PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Īss Saistošo
noteikumu
projekta satura
izklāsts

Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošie noteikumi
Nr.2 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”
nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība  nodrošina
pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu privātajai
izglītības iestādei par bērnu, kurš ir sasniedzis pusotra gada
vecumu un apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā
izglītības iestādē. Pašvaldība sniedz pašvaldības atbalstu, ja
bērns, kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā
teritorijā, apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā
izglītības iestādē.
Saistošo noteikumu grozījumi:
1)      maina pašvaldības atbalsta apmēru privātajām izglītības
iestādēm par vienu bērnu  no pusotra gada līdz četru gadu
vecumam un par bērnu,  kam nepieciešama obligātā
sagatavošana pamatizglītības ieguvei, atbilstoši  pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes izmaksām iepriekšējā budžeta
gadā, t.i.245.17 EUR un 174.38 EUR.
 
2) izsaka jaunā redakcijā saistošo noteikumu 1.pielikumā ietverto
pašvaldības atbalsta detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām
pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai privātajai
izglītības iestādei par vienu izglītojamo mēnesī, ņemot vērā
 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izmaksām iepriekšējā
budžeta gadā.

2. Saistošo
noteikumu
projekta
nepieciešamības
pamatojums

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 709 ,,Noteikumi par
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”
6.punktam pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas iepriekšējā
budžeta gadā. Tā kā šīs izmaksas ir mainījušās, salīdzinot ar
2017.gada izmaksām, mainās šobrīd saistošajos noteikumos
noteiktais pašvaldības sniegtā atbalsta apmērs, t.i., izglītojamiem
līdz 4 gadu vecumam bija 259.63 EUR bet turpmāk 245.17 EUR,
obligātā sagatavošanas vecumā bija 196.50 EUR bet turpmāk
174.38 EUR.
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3. Informācija par
plānoto Saistošo
noteikumu
projekta ietekmi
uz pašvaldības
budžetu

 
Saistošo noteikumu grozījumi samazinās pašvaldības izdevumus
par 8%
Izdevumi paredzēti 2019.gada pašvaldības budžetā.

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

 
 
Saistošo noteikumu grozījumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi
neietekmē.

5.  Informācija
par
administratīvajām
procedūrām 

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un
administratīvajām procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu grozījumu
izstrādes procesā nav veiktas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 69 Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo
noteikumu Nr. 6 ‘’Grozījumi  Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos
noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu
novada teritorijā”’’ apstiprināšanu

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 14.panta 36.punktu, Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība
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atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības
iestādei”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.02.2019.(prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, D.Trapenciere, A.Malkavs, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2019. gada 28.februāra saistošos noteikumus Nr.6 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes
2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā””, saskaņā ar pielikumu.
 
 
  
Pielikums
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2019.gada
28.februārī                                                                 
                              Nr.6
 
Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 31.marta  saistošajos noteikumos
Nr. 8 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā”
 
 Izdoti saskaņā ar
,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 
 
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā”
(apstiprināti ar Cēsu novada domes 2016. gada 31. marta lēmumu Nr. 87) šādus grozījumus:
 
1.      Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
,,4. Pašvaldības atbalsts privātajai izglītības iestādei ir:
”4.1. 219.94 euro mēnesī par vienu  bērnu no pusotra gada līdz 4 gadu vecumam saskaņā ar pašvaldības izdevumu
detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām, kas aprēķināts ņemot vērā pašvaldības pirmsskolas  izglītības iestādes
izmaksas iepriekšējā budžeta gadā (1.pielikums);
“4.2. 149.14 euro mēnesī par vienu bērnu,  kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, saskaņā ar
pašvaldības izdevumu detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām, kas aprēķināts ņemot vērā pašvaldības
pirmsskolas  izglītības iestādes izmaksas iepriekšējā budžeta gadā (1.pielikums).”
2.      Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:
,,1.pielikums
Cēsu novada domes 31.03.2016.
sēdes saistošajiem noteikumiem Nr.8
                                                            
Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām

Nosaukums Nr. Pakalpojums EKK
kods

Kopējās
izmaksas
gadā

1.Atalgojums 1.1. Atalgojumi (izņemot pedagogu
atalgojumu, kuru piešķir kā
mērķdotāciju no valsts budžeta)

1100 1 077 069

2. Darba devēja VSAOI 2.1. Darba devēja VOSA maksājumi 1200 330 076
3. Komandējumi un
darba braucieni

3.1. Mācību, darba un dienesta
komandējumi un braucieni (izņemot,
tos, kas finansēti no ES fondiem)

2100 902
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4.Pakalpojumu
samaksa

  2200 193 942

 4.1. Pasta, telefona un citi sakaru
pakalpojumi

2210 5 265

 4.2. Izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem

2220 127 591

 4.3. Iestādes administratīvie  izdevumi un
ar iestādes darbības nodrošināšanu
saistītie izdevumi

2230 2 915

 4.4. Remontdarbi un  iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un
ceļu kapitālo remontu)

2240 57 412

 4.5. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 633
 4.6. Īres un nomas maksas 2260 126
5. Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces,
biroja preces un
inventārs, kurus
neuzskaita
pamatkapitāla
veidošanā

   
 
2300

63 233

 5.1. Izdevumi par precēm iestādes
darbības nodrošināšanai

2310 13 356

 5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 10 828
 5.3. Zāles, ķimikālijas, laboratorijas

preces, medicīniskās ierīces,
medicīniskie instrumenti

2340 786

 5.4. Kārtējā remonta un iestāžu
uzturēšanas materiāli

2350 20 397

 5.5. Valsts un pašvaldību aprūpē un
apgādē esošo personu uzturēšanas
izdevumi (izņemot ēdināšanas
izdevumus (EKK 2363))

2360 3 262

 5.6. Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot
valsts budžeta dotācijas mācību
līdzekļu iegādei)

2370 14 604

6.Izdevumi periodikas
iegādei

6.1. Izdevumi periodikas iegādei 2400 0

  KOPĀ izdevumi  1 908 199
  Mērķdotācijas  242 977
  Izglītojamo skaits uz 01.09.2018.  723
  t.sk.        obligātās sagatavošanās

vecumā
 286

  Izmaksas uz vienu izglītojamo 
mēnesī no pusotra līdz 4 gadu
vecumam

 219.94

  Izmaksas uz vienu izglītojamo
mēnesī obligātā sagatavošanas
vecumā

 149.14

 
Pielikums
 
Cēsu novada domes 2019. gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr. 6 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta
saistošajos noteikumos Nr.8  ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
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1. Īss Saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.8 
,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas
Cēsu novada teritorijā” nosaka kārtību, kādā Cēsu novada
pašvaldība  nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu
segšanu (turpmāk - pašvaldības atbalsts) privātajai izglītības
iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā,  par bērnu, kurš ir
sasniedzis pusotra gada vecumu un apgūst pirmsskolas izglītības
programmu privātajā izglītības iestādē. 
Saistošo noteikumu grozījumi:
2)       maina pašvaldības atbalsta apmēru, atbilstoši  pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes izmaksām iepriekšējā budžeta
gadā, t.i., nosakot, ka pašvaldības atbalsts ir:
3)      Izglītojamiem līdz 4 gadu vecumam 219.94 EUR un
izglītojamiem obligātā sagatavošanas vecumā 149.14 EUR.
4)      izsaka jaunā redakcijā saistošo noteikumu 1.pielikumā
ietverto pašvaldības atbalsta detalizētu atšifrējumu pa izdevumu
pozīcijām pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai
privātajai izglītības iestādei par vienu izglītojamo mēnesī,  ņemot
vērā  pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izmaksām
iepriekšējā budžeta gadā.
 

2. Saistošo
noteikumu projekta
nepieciešamības
pamatojums

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu  Nr. 709  ,,Noteikumi par
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”
6.punktam pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas iepriekšējā
budžeta gadā.   Tā kā šīs izmaksas ir mainījušās, salīdzinot ar
2017.gada izmaksām, mainās šobrīd saistošajos noteikumos
noteiktais pašvaldības sniegtā atbalsta apmērs, t.i., izglītojamiem
līdz 4 gadu vecumam bija 211.79 EUR, turpmāk 219.94 bet
obligātā sagatavošanas vecuma izglītojamiem bija 148.66 EUR,
turpmāk 149.14 EUR.
 
 

3. Informācija par
plānoto Saistošo
noteikumu projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

 
Saistošo noteikumu grozījumi palielinās pašvaldības izdevumus
par 2%.
Izdevumi paredzēti 2019.gada pašvaldības budžetā.

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

 
 
Saistošo noteikumu grozījumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi
neietekmē.

5.  Informācija par
administratīvajām
procedūrām 

 
Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un
administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu grozījumu
izstrādes procesā nav veiktas.
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Lēmums Nr. 70 Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības
izglītības iestādēs

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
 
Pamatojoties uz  LR Ministru Kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 9.punktu, Cēsu novada domes 2017.gada
26.oktobra saistošo noteikumu Nr.24 ”Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” 2.punktu, Cēsu novada domes Finanšu pārvaldes aprēķinu par
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izdevumiem uz vienu izglītojamo izglītības iestādēs 2018.gadā (Pielikums), lai īstenotu vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības programmas, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.02.2019.(prot.Nr.3)
atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, A.Malkavs, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Noteikt vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas 60.22 EUR (sešdesmit  euro 22 centi) apmērā
mēnesī, lai īstenotu vispārējo pamatizglītības un vispārējo vidējās izglītības programmu Cēsu novada izglītības iestādēs.
2.      Lēmums stājas spēkā ar 01.03.2019.
PIELIKUMS
 

Lēmums Nr. 71 Par virtuves telpu un virtuves iekārtu nomas maksas noteikšanu 
Cēsu 1.pamatskolā, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā

Ziņo: L.Kokina , Izglītības pārvaldes vadītāja
 
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 Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumam (prot.Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par
(G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere,
A.Malkavs, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.                  Apstiprināt viena mēneša nomas maksu ēdnīcas telpām  Cēsu 1.pamatskolā -  495,18 euro
(t.sk.PVN).
2.                  Apstiprināt šādu viena mēneša nomas maksu virtuves iekārtām:
2.1.Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā -   6,22 euro (t.sk.PVN);
2.2.Cēsu 1.pamatskolā – 29,42 euro (t.sk.PVN).
3.      Atzīt par spēku zaudējušu:
3.1.Cēsu novada domes 21.07.2016. lēmumu Nr.205 “Par maksas pakalpojumiem virtuves telpām un iekārtām Pūces ielā 2a,
Cēsīs, Cēsu novadā.”
3.2.Cēsu novada domes 02.06.2016. lēmumu Nr.167 “Par maksas pakalpojumiem virtuves telpām un iekārtām Cēsu
1.pamatskolā.”
4.      Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2019.
5.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 1.pamatskolas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes revidentam.
 

Lēmums Nr. 72 Par grozījumiem Cēsu novada domes 21.04.2016. lēmumā Nr. 133
“Par telpu nomas un virtuves iekārtu nomas maksas apstiprināšanu Cēsu
2.pamatskolā”

Ziņo : L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
 
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 Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumam (prot.Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par
(G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere,

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/Copy%20of%20pielikums%20lem%20nr.%2070.pdf
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A.Malkavs, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 21.04.2016. lēmumā Nr. 133 “Par telpu nomas un virtuves iekārtu nomas
maksas apstiprināšanu Cēsu 2.pamatskolā”, izsakot 2.punktu šādā redakcijā :
“2. Apstiprināt nomas maksu mēnesī  virtuves telpām – 442,92 EUR (t.sk.PVN).”
2.      Lēmums stājas spēkā ar 01.08.2019.
3.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 2.pamatskolas direktorei.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes revidentam.
 

Lēmums Nr. 73 Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.06.2016. lēmumā Nr. 168
“Par maksas pakalpojumiem telpām un iekārtām Cēsu Pilsētas vidusskolā”

Ziņo : L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
 
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 Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumam (prot.Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par
(G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere,
A.Malkavs, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 02.06.2016. lēmumā Nr. 168 “Par maksas pakalpojumiem telpām un iekārtām
Cēsu Pilsētas vidusskolā”:
1.1. izteikt 4.punktu šādā redakcijā :
“4. Apstiprināt nomas maksu mēnesī  virtuves telpām – 655,47 EUR (t.sk.PVN).”
1.2.izteikt 5.punktu šādā redakcijā :
“5. Apstiprināt virtuves iekārtu  nomas maksu mēnesī laika posmam no 31.08. 2019. – 31.08.2020. – 9,46 EUR (t. sk.
PVN).”
2.Lēmums stājas spēkā ar 31.08.2019.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Pilsētas vidusskolas  direktorei.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes revidentam.
 

Lēmums Nr. 74 Par grozījumiem Cēsu novada domes 19.04.2018. lēmumā Nr. 118
“Par telpu nomas un vasaras nometnes  maksas apstiprināšanu Cēsu pilsētas
Pastariņa sākumskolā”

Ziņo : L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
 
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 Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumam (prot.Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par
(G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere,
A.Malkavs, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 19.04.2018. lēmumā Nr. 118 “Par telpu nomas un vasaras nometnes  maksas
apstiprināšanu Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā”, izsakot 1.punktu šādā redakcijā :
“1. Apstiprināt viena mēneša nomas maksu:
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1.1.virtuves telpām – 345,20 EUR (t.sk.PVN);
1.2.virtuves iekārtu noma laika periodā  no 01.09.2019. līdz  31.08.2020. – 8,07 EUR  (t.sk.PVN) ( astoņi euro 7 centi).”
2.      Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2019.
3.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktorei.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes revidentam.
 
 

Lēmums Nr. 75 Par virtuves telpu un virtuves iekārtu nomas maksas
noteikšanu  Rāmuļu pamatskolā un Līvu sākumskolā

Ziņo: L.Kokina , Izglītības pārvaldes vadītāja
 
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, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, D.Trapenciere, A.Malkavs, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt viena mēneša nomas maksu Rāmuļu pamatskolas:
1.1.ēdnīcas telpām  -  208,37 euro (t.sk.PVN);
1.2.virtuves iekārtām ( no 01.09.2019. – 31.08.2020.) – 28,73 euro (t.sk.PVN).
2.      Apstiprināt šādu viena mēneša nomas maksu Līvu sākumskolas:
2.1.ēdnīcas telpām  -  197,29 euro (t.sk.PVN);
2.2.virtuves iekārtām ( no 01.09.2019. – 31.08.2020.) – 28,73 euro (t.sk.PVN).
3.      Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2019.
4.      Lēmuma izpildi nodrošināt Līvu sākumskolas, Rāmuļu pamatskolas  direktorei.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes revidentam.
 

Lēmums Nr. 76 Par dalības maksas noteikšanu

Ziņo: D. Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un
veselības jautājumu komitejas  2019. gada 14. februāra atzinumam (prot. Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
2019. gada 21. februāra atzinumam (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, A.Malkavs, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noteikt dalības maksu 17,00 (septiņpadsmit) euro vienai personai par piedalīšanos Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests” organizētajā Starptautiskajai sociālā darba dienai veltītajā konferencē “Sociālā darba
aktualitātes un izaicinājumi tehnoloģiju attīstības laikmetā”.
2.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei.
  

Lēmums Nr. 77 Par grozījumiem “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumā

Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
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Ņemot vērā to, ka amatiermākslas kolektīvu darbinieku apmaksas stundu likme nav palielināta kopš amatiermākslas
kolektīvu darbības nolikuma apstiprināšanas 2016. gada 29. decembra un pamatojoties uz minimālās algas pieaugumu
katru gadu, nepieciešams palielināt atalgojumu amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un speciālistiem un paaugstināt 
stundu likmes atkarībā no kolektīvu kategorijas. (pielikums Nr.4)
Kā arī, precizējot kolektīvu kategoriju noteikšanas rādītājus, papildināt 3.pielikumu, kur pie 2.kategorijas turpmāk tiks
pieskaitīti arī Dziesmusvētku kustības kolektīvi, kuri skatē sasniedz augstāko pakāpi, bet neklasificējas 1.kategorijā pēc to
darbības veida un nozares.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras
un sporta komitejas 14.02.2019. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas
14.02.2019. atzinumu (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, A.Malkavs, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Grozīt Cēsu novada domes 29.12.2016. lēmumu Nr.337  „Par Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” Amatiermākslas kolektīvu darbības nolikuma apstiprināšanu” un apstiprināt “Amatiermākslas kolektīvu
darbības nolikuma” pielikumus Nr.3 un Nr.4 jaunā redakcijā.
2.           Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktora
pienākumu veicēja  A.Magone).
 
Pielikums  Nr.3
Cēsu novada domes
28.02.2019. lēmuma nr.77 redakcijā
Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumam
 
Amatiermākslas kolektīvu kategoriju noteikšana
 
 

Katego -
rija

Atbilstošie kolektīvi,
kas klasificējas pēc to
darbības veida un
nozares

Rezultāti
skatē
iepriekšējā
sezonā

Citi rezultāti Darbības rādītāji

Apmaksātais
darba
mēnešu
skaits
sezonā
darbiniekiem

1.

Tautas mākslas G1
grupas augstākās
grūtības pakāpes
kolektīvi: tautas dejā -
A grupas kolektīvs,
koru mākslā –
jauniešu, jauktais,
sieviešu, vīru koris,
pūtēju orķestri grupā –
A grupa orķestris.

Augstākā
pakāpe
 

Dalība
starptautiska,
valsts mēroga
konkursos,
skatēs un
festivālos

1.Dalība vismaz:
4 pašvaldības mēroga norisēs,
1 reģiona mēroga,
1 valsts un/vai starptautiska
mēroga norisē. 2.Sagatavota
vismaz 1 jauna programma (40
min.) ārpus Dziesmusvētku
repertuāra.

11

2.
Tautas mākslas G1, G2
grupu kolektīvi;
citi amatiermākslas

Augstākā
pakāpe
un
I pakāpe

Dalība
starptautiska,
valsts mēroga
konkursos,
skatēs un
festivālos

1. Dalība vismaz:
3 pašvaldības mēroga norisēs,
1 reģiona mēroga,
2. Sagatavota vismaz 1 jauna
programma (līdz 30 min.) vai
kolektīva dalībnieku darbu izstāde,
vai izrāde.

11

3.
Tautas mākslas G1, G2
grupu kolektīvi;
citi amatiermākslas

I, II, III
pakāpe un
citi

Dalība
novada/reģiona
konkursos,
skatēs un
festivālos

1. Dalība vismaz:
2 pašvaldības mēroga norisēs,
1 reģiona mēroga,
2. Darbības sezonas laikā
sagatavoti un izrādīti jauni
priekšnesumi/izrāžu fragmenti,
sagatavoti darbi izstādēm.

10
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4. Tautas mākslas un
citi amatiermākslas  

Dalība vietēja
mēroga
pasākumos,
bez dalības
nozares
novada
/reģiona
organizētajās
skatēs.

1. Dalība vismaz:
1 pašvaldības mēroga norisēs,
2. Darbības sezonas laikā
sagatavoti un izrādīti jauni
priekšnesumi/izrāžu fragmenti,
sagatavoti darbi izstādēm.
Mēģinājumu process ir regulārs,
neregulāra koncertdarbība.
 

10

 
  Pielikums Nr.4
Cēsu novada domes
28.02.2019. lēmuma nr.77 redakcijā
Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumam
 
Kategoriju atbilstība mēneša algai
 

Kolektīva
darbinieks

Kolektīva
kategorija

Darba slodzes „%” sadalījums
pēc darba uzdevumiem

maks.
apmaksātais
darba
slodzes
apjoms
mēnesī

Maks.
apmaksāto
st.skaits
mēnesī

Stundu
likme
EURMēģinājumu

process*
Sagatavošanās
ārpus
mēģinājumiem*

Vadītājs

1. 60% 40% 0,56 90 5,40

2. 70% 30% 0,50 80 5,15

3. 70% 30% 0,35 63 5,15

4. 75% 25% 0,30 54 5,15

Speciālists
(Kormeistars,
repetitors)

1. 70% 30% 0,30 54 4,90

2., 3. 75% 25% 0,25 45 4.90

Koncertmeistars 1., 2., 3. 80% 20% 0,25 45 4,65

 
*Atbilstoši amata aprakstam.
 

Lēmums Nr. 78 Par Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam
aktualizētās sadaļas “Investīciju plāns” apstiprināšanu

Ziņo: Atis Egliņš Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
                  Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, informatīvo ziņojumu “Par pilsētvides un policentriskās attīstības
investīciju ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam”, Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra
noteikumu Nr. 614. “Reģionālās attīstības  atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtības” 20.
punktu, Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrija sniedz atzinumu par Cēsu novada attīstības programmas
2013-2019. gadam investīciju plānā iekļautajām projektu idejām 3.3.1. un 5.6.2. specifisko atbalsta mērķu ietvaros. 
Pamatojoties uz  2018.gada 14. decembra Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Lēmumu par “Par projekta
iesnieguma  Nr. 5.6.2.0/18/I/015 apstiprināšanu ar nosacījumu” par kritērija 3.1. daļēju izpildi, ir aktualizēts Cēsu novada
pašvaldības Attīstības programmas III daļas 4. pielikums “Cēsu novada pašvaldības integrētās teritorijas investīciju (ITI)
projektu idejas”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
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R.Sproģis, D.Trapenciere, A.Malkavs, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizāciju (pielikumā). 
2.      Publicēt paziņojumu par aktualizēto Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam, investīciju plānu
pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv;  3.      Nodrošināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam
investīciju plāna aktualizācijas publisku pieejamību. 4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos.
 
Pielikums
 

Lēmums Nr. 79 Par projekta pieteikuma  Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu
novadā III kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Ziņo: Atis Egliņš Eglītis, Attīstības un būvniecības  pārvaldes vadītājs  
           Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktā noteikto pašvaldības
autonomu funkciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības
programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” un Centrālās finanšu un
līgumu aģentūras (turpmāk, CFLA), kā sadarbības iestādes uzaicinājumu Cēsu novada pašvaldībai sagatavot un iesniegt
projekta iesniegumu darbības programmas Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta
mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām”, ievērojot Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 14.12.2018. lēmumu Nr. 39-2-60/15150, kurā lūgts precizēt
projekta attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, kā rezultātā mainās ERAF atbalsta likmes, ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par
(G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere,
A.Malkavs, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Atcelt Cēsu novada domes 25.10.2018. lēmumu Nr.345 “Par projekta pieteikuma „Degradēto teritoriju
revitalizācija Cēsu novadā II kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”.
2.       Sagatavot un  iesniegt  saskaņā ar LR Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645
“Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” līdzfinansēto
Cēsu novada pašvaldības  sagatavoto projekta iesniegumu „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”, ar
kopējām projekta izmaksām 4867105,01 EUR (četri miljoni astoņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši viens simts pieci eiro, 1
cents), no kurām ERAF līdzfinansējums projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir  2059809,18*EUR  (divi miljoni
piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti deviņi eiro, 18 centi), valsts budžeta dotācija 233036,36 EUR  (divi simti trīsdesmit
trīs tūkstoši trīsdesmit seši eiro, 36 centi).
3.       Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldei sagatavot  un iesniegt Finanšu pārvaldē 
projekta ieviešanas ( ieņēmumu un  izdevumu) tāmi.
4.        Projektu realizēt 2019., 2020.un 2021. gadā.
5.        Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
6.       Lēmuma izpildi organizēt  Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājam.
7.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
·         Norādīts ERAF  finansējums ar snieguma rezervi (6,0995%). ERAF finansējums bez snieguma rezerves
1837668,42 EUR
 

Lēmums Nr. 80 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Cēsu Mantojums”

 Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/pielikums%20lem%20nr.78.pdf
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            Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, t.sk.,
rekonstruēšana un uzturēšana, kā arī saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un
tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras
pieminekļu saglabāšanai u.c.).
            Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu
pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas
kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā
normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi
tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.
            Biedrība “Cēsu Mantojums” ir dibināta 2017.gada 21.novembrī. Biedrības dibināšanas mērķis ir veicināt
Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kvalitatīvu atjaunošanu/ restaurāciju un attīstību; veicināt vietējās
sabiedrības izpratni par Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma vērtībām un to saglabāšanu; veicināt sadarbību starp dažādām
organizācijām/institūcijām Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jautājumos; piesaistīt finansiālos līdzekļus
izvirzīto mērķu sasniegšanai.
             Izvērtējot biedrības “Cēsu Mantojums” mērķus un līdzšinējās aktivitātes, tās ir vērstas uz Cēsu
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un ir saskaņā ar Cēsu novada attīstības iecerēm un mērķiem. Cēsu novada
Integrētās Attīstības programma 2013.-2019. gadam paredz revitalizēt Cēsu vecpilsētas kultūrvēsturisko mantojumu (U
3.2.4.), kas paredz aktualizēt Cēsu pilsētas vēsturiskā centra reģenerācijas projektu un turpināt tā īstenošanu, ļaujot
saglabāt un attīstīt tās teritorijā esošās kultūrvēsturiskās teritorijas; sekmēt vecpilsētas attīstību, veidojot to par
elitāru dzīvojamo rajonu; tūrisma, atpūtas un komercteritoriju; par pilsētas centru, kurā notiek pilsētas
pasākumi un svētkus; sakārtot pašvaldības īpašumus un publisko infrastruktūru Vecpilsētā; sekmēt
Vecpilsētas iekšpagalmu labiekārtošanu un attīstību u.c. Tāpat arī Cēsu novada Ilgtspējīgas Attīstības stratēģija
2030 paredz saglabāt un atjaunot Cēsu vecpilsētas arhitektoniski telpisko vidi, ko veido vēsturiskā plānojuma
struktūra un izteiksmīgie arhitektūras elementi. Turklāt, kā analizēts Stratēģijā, Cēsu novada attīstības pamats
balstās tā unikālajos vides un kultūrvēsturiskā mantojuma resursos, kas ir pamats turpmākai darbībai un kas
maksimāli efektīvi jāveicina un jāizmanto.
      Izvērtējot iepriekš minēto, secināms, ka biedrība “Cēsu Mantojums” ir tiesīga veikt pārvaldes uzdevumus un tos
var veikt efektīvāk, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu un
43.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punktu, 15.panta ceturto  daļu un 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas
5.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.02.2019. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu
novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 14.02.2019. atzinumu (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 21.02.2019. atzinumu (prot.Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, A.Malkavs, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
(D.Trapenciere nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
 
1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību “Cēsu Mantojums”, reģ. Nr. 40008270826 , uz vienu gadu, deleģējot tai no
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 5.punkta izrietošos pārvaldes uzdevumus, saskaņā ar Deleģēšanas
līgumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde.
3. Kontroli par lēmuma un līguma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 81 Par telpu nomas maksu biedrībai “Latvijas Informācijas
tehnoloģiju klasteris”

 Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
 
            Cēsu novada pašvaldībā 2019.gada 22.februārī saņemts iesniegums no biedrības “Latvijas Informācijas
tehnoloģiju klasteris”, reģ. Nr.40008121251 (turpmāk arī – biedrība) (reģ. Nr. 6-2-6/4/988) (turpmāk – iesniegums), ar
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kuru biedrība lūdz izskatīt iespēju nomāt telpas Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā konferences “ES. Identitāte. Dati”
organizēšanai un norisei 2019.gada 21.martā. Biedrība vienlaikus norāda, ka telpas netiek izmantotas saimnieciskajai
darbībai, bet tiek izmantotas konferences rīkošanai.
Saskaņā ar Cēsu novada domes 2014.gada 27.marta lēmumu Nr.162 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 005 1502, nodošanu pārvaldīšanā SIA “Vidzemes koncertzāle””
(prot. Nr. 4, 13.punkts) un 2014.gada 31.marta pārvaldīšanas līgumu Nr. 169/2014/2-20.2 Cesu novada pašvaldībai
piederošais nekustamais īpašums Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov. (Vidzemes koncertzāle “Cēsis”) ir nodots pārvaldīšanā
SIA “Vidzemes koncertzāle”, reģ. Nr.44103089090, kurai ir tiesības minēto īpašumu iznomāt atbilstoši normatīvo aktu
prasībām par publiskas personas mantas iznomāšanu, un Cēsu novada dome ar 2018.gada 12.jūlija lēmumu Nr.230 “Par
Grozījumu SIA “Vidzemes koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumu
apstiprināšanu’’ apstiprinājusi grozījumus noteikumos “SIA “Vidzemes koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas maksas
pakalpojumu maksas noteikumi”, turpmāk – Nomas noteikumi. 
Biedrība “Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris” ir Cēsu novada pašvaldības sadarbības partneris, lai veicinātu vietējo
iedzīvotāju digitālo prasmju apguvi, informācijas tehnoloģiju, t.sk. e-pakalpojumu, mākslīgā intelekta, virtuālo un
papildināto realitāšu, ieviešanu un attīstību kustības “Valsts 196” ietvaros, kam Cēsu pilsēta ir izraudzīta kā pilotteritorija.
Konference “ES. Identitāte. Dati” ir daļa no plašāka pasākumu kopuma kustības “Valsts 196”, kas vērsts Cēsu iedzīvotāju
digitālo prasmju attīstības virzienā. Konferences galvenā mērķauditorija ir Cēsu novada iedzīvotāji. Tajā pulcēsies dažādu
nozaru eksperti, lai apskatītu 21. gadsimta izaicinājumus ekonomikā, tehnoloģijās, izglītībā, biznesā, darba tirgu un
sabiedrības vērtībās, īpašu uzmanību pievēršot vietējo kopienu mūžizglītības un pieaugušo izglītības tematikai Cēsīs.
Vietējās sabiedrības mūžizglītība un digitālo prasmju attīstība ir viena no Cēsu Attīstības programmas 2013.-2019.gadam
Rīcības un investīciju plāna prioritātēm, nodrošinot kvalitatīvu pieaugušo izglītību, veicinot uzņēmēju, strādājošo un darba
meklētāju tālākizglītības un profesionālās pilnveides un pārkvalificēšanās iespēju pieejamību atbilstoši darba tirgus
prasībām (U. 2.1.7.), īpaši paredzot sekmēt pieaugušo tālākizglītības pakalpojumu attīstību Cēsu novadā, realizējot
kampaņas novada iedzīvotāju informēšanai un aicināšanai apgūt jaunas un papildināt esošās zināšanas.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Ministru kabineta 2018.
gada 20. februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.4.apakšpunktu un 5.punktu,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, A.Malkavs, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut SIA “Vidzemes koncertzāle” nodot nomā telpas Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov. (Lielo zāli) biedrībai
“Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris” par Cēsu novada domes 2018.gada 12.jūlija noteikumos “SIA “Vidzemes
koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas maksas pakalpojumu maksas noteikumi” 3.punktā 1.4.apakšpunktā noteikto
telpu nomas maksu konferences “ES. Identitāte. Dati” organizēšanai un norisei 2019.gada 21.martā.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 82 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Cēsu Olimpiskais 
centrs"

Ziņo: sporta koordinatore R. Siliņa
 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 4. punktu pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību
(iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un
skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), saskaņā ar Sporta likuma 7. panta
pirmās daļas  2. punktu, 5. punktu un 6. punktu  pašvaldības kompetence sporta jomā  ir būvēt un uzturēt sporta bāzes
un nodrošināt tās ar nepieciešamo aprīkojumu, finansēt sporta sacensības, finansēt licencētas sporta izglītības
programmas un sporta pasākumus, ko īsteno to administratīvajā teritorijā esošie sporta klubi un Sporta likuma 7. panta
otro daļu finansēt licencētas sporta izglītības programmas to padotībā esošajās akreditētajās sporta izglītības iestādēs,
 atbilstoši Sporta likuma 12. panta pirmajai daļai, Sporta bāzes tiek veidotas un uzturētas, lai nodrošinātu iedzīvotājiem
iespēju nodarboties ar sportu. Valsts vai pašvaldību īpašumā esošās sporta bāzes izmantojamas iedzīvotājiem
nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai sportā, lai veicinātu veselīgu dzīves veidu un sportu, nodrošinātu efektīvu sporta
bāzu un to aprīkojama pieejamību iedzīvotājiem un nodrošinātu kvalitatīva izglītības un treniņu procesu sportā,
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sacensību, sporta  un aktīva dzīvesveida veicinošu   pasākumu norisi Cēsu novadā, pamatojoties uz Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 40. panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 43. pantu, 43.1 panta pirmo daļu 45. un 46. pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 2., 5. un 6.punktu, 7. panta otro daļu, lai īstenotu Cēsu novada Sporta attīstības
stratēģijā noteikto Sporta attīstības redzējumu Cēsu novadā, un pamatojoties uz 2015. gada 30. decembra Cēsu novada
domes lēmumu Nr. 314 (protokols Nr.19, 10.p.) ”Par Cēsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs”, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas  14.02.2019.
atzinumu (protokols Nr.3), Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 14.02.2019. atzinumu (prot.Nr.2)
un  Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis,
A.Malkavs, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs” (reģistrācijas
Nr.44103026682) par pārvaldes uzdevumu, kas izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā un
6.punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām, izpildi.
2.       Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 2012. gada 12. jūlija  lēmumu Nr. 331 “Par deleģēšanas līguma
slēgšanu ar SIA „Cēsu olimpiskais centrs” ar dienu, kad stājās spēkā lēmuma 1.punktā minētais deleģēšanas līgums.
3.       Izmaksas par deleģēto uzdevumu izpildi attiecināt no 2019. gada 1. janvāra.
4.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot administrācijas vadītājai.
 
 

Lēmums Nr. 83 Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama  īpašuma
nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”

Ziņo: R.Siliņa, sporta koordinatore
 
Lai īstenotu Cēsu novada Sporta attīstības stratēģijā noteikto Sporta attīstības mērķi Cēsu novadā, nodrošinātu Cēsu
novada pašvaldības sporta bāzu optimālu noslodzi un pieejamību gan iekšējiem, gan ārējiem klientiem, lai atslogotu Cēsu
novada izglītības iestādes no veicamajiem uzdevumiem ārpus iestāžu nolikumos noteiktajiem darbības pamatvirzieniem,
lai nodrošinātu jaunu ar sportu un veselības veicināšanu saistītu pakalpojumu attīstību un sniegšanu iedzīvotājiem, 2018.
gada 13. septembrī Cēsu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 303 (protokols Nr.13, 21.p.) “Par Cēsu novada pašvaldībai
piederošo sporta bāzu efektīvas sistēmas izveidi”, kura 1. punktā noteikts apstiprināt Cēsu novada pašvaldības darba
grupas “Cēsu novada pašvaldībai piederošo sporta bāzu efektīvas apsaimniekošanas sistēmas izveidei” (05.07.2018.
rīkojums Nr. 1-19/85) izstrādāto Cēsu novada pašvaldības sporta bāzu apsaimniekošanas modeli, kurā paredzēts nodot
pārvaldījumā un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Cēsu olimpiskais centrs’’ Cēsu novada pašvaldībai piederošās sporta
bāzes Cēsu pilsētas stadionu, Cēsu Valsts ģimnāzijas teritorijā atrodošos Cēsu Valsts ģimnāzijas stadionu un slēpošanas -
biatlona kompleksu "Priekuļi” un ar Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumu Nr.82 „Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar
SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” ir apstiprināts deleģēšanas līgums, kas tiek noslēgts starp Cēsu novada pašvaldību un SIA
„CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” par pārvaldes uzdevumu, kas izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktā un 6.punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām, izpildi.
      Cēsu pilsētas stadions atrodas uz diviem zemes gabaliem Valmieras iela 6, Cēsis, Cēsu novads un Uzvaras
bulvāris 15, Cēsis, Cēsu novads. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Valmieras iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.
4201 005 1202, reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.973
Cēsu novada pašvaldībai. Īpašums sastāv no  zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 005 1202, platība 25 748 m2, 
būves (skrejceļš, vieglatlētikas laukumi un futbola laukums), kadastra apzīmējums 4201 005  1202 009,. būves
(pludmales volejbola laukums), kadastra apzīmējums 4201 005 1202 011. Nekustamais īpašums Uzvaras bulvāris 15, Cēsis
Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1206 , kurš uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma, pārejas noteikumu 13.punktu, Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048
ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas tiesību un saistību pārņēmēja) 18.06.2001.
reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000006573.
Īpašums sastāv no  zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 005 1206, platība 12 244 m2 un  būves (laukumi tenisam,
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volejbolam un basketbolam), kadastra apzīmējums 4201 005  1206 002.
  Cēsu valsts ģimnāzijas stadions atrodas īpašuma Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu nov., sastāvā. Īpašuma tiesības uz
nekustamo īpašumu Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu nov., 08.08.2012. reģistrētas Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 100000052761 Cēsu novada pašvaldībai.               
  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 4.panta pirmo daļu Publisko iepirkumu likumu  nepiemēro tādas personas
veiktajiem būvdarbiem, piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atbilst visām šādām pazīmēm:
1) tā atrodas tādā pasūtītāja kontrolē, kas izpaužas kā tiesības ietekmēt kontrolētās personas darbības stratēģiskos
mērķus un lēmumus, vai tādas personas kontrolē, kuru minētajā veidā kontrolē pasūtītājs;
2) vairāk nekā 80 procentus no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde kontrolējošā pasūtītāja vai citu minētā
pasūtītāja kontrolēto personu interesēs;
3) tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla līdzdalības veidu, kas atbilstoši
komerctiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Līgumam par Eiropas Savienības darbību neietver tiesības
ietekmēt un kontrolēt tās lēmumus un kam nav izšķirošas ietekmes uz to.
 Lai nodrošinātu Cēsu novada Sporta attīstības stratēģijā noteikto funkciju un uzdevumu izpildi, Cēsu novada dome
04.10.2018. pieņēma lēmumu Nr. 336 „Par izšķirošās ietekmes iegūšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „CĒSU
OLIMPISKAIS CENTRS”” iegūstot izšķirošo ietekmi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” (reģ.
Nr. 44103026682) un 13.12.2018. pieņēma lēmumu Nr. 414 “Par grozījumu ierosinājumiem SIA „CĒSU OLIMPISKAIS
CENTRS” statūtos”, uz kuru pamata ir veikti grozījumi SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” statūtos, nosakot, ka dalībnieku
sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dalībnieki, kuri kopā pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā pamatkapitāla, un
dalībnieku lēmums ir pieņemts, ja par to nodotas vairāk par pusi no dalībnieku sapulcē pārstāvētajām balsīm.  SIA „CĒSU
OLIMPISKAIS CENTRS”, reģ. Nr. 44103026682, (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieki ir biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”
un Cēsu novada pašvaldība. Sabiedrības kopējais daļu skaits ir 71142 (septiņdesmit viens tūkstotis viens simts četrdesmit
divas), no kurām 28457 daļas pieder biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” un 42685 daļas pieder Cēsu novada
pašvaldībai, kas procentuālās attiecības sastāda 40% biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” un 60% Cēsu novada
pašvaldība. Tādejādi SIA ‘’CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS’’ ir Cēsu novada pašvaldības kā pasūtītāja kontrolē, savukārt 
biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” nav tiesības ietekmēt un kontrolēt SIA ‘’CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS’’ lēmumus un
tai nav izšķirošas ietekmes uz to. Vienas daļas nominālā vērtība ir 1 (viens) euro. Sabiedrības parakstītais un apmaksātais
pamatkapitāla lielums ir 71142 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis viens simts četrdesmit divi).
      Ņemot vērā iepriekš minēto un, lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā, 15. panta
pirmās daļas 4.un 6.punktā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas pilnvērtīgu realizāciju, pamatojoties uz  Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, trešo, 3.1, ceturto un
sesto daļu, 6.2panta otro daļu, Cēsu novada domes 06.03.2014.noteikumu Nr. 20 „Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”, turpmāk – Pārvaldīšanas noteikumi -, 10. un 11. punktu un 13.punkta 13.4. apakšpunktu,
ievērojot Publisko iepirkumu likuma Publisko iepirkumu likuma 4.panta pirmo daļu un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 21.02.2019. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, A.Malkavs, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot pārvaldīšanā un bezatlīdzības lietošanā SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”, reģistrācijas Nr.
44103026682, juridiskā adrese : Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, ar 05.03.2019. Pašvaldībai piederošu
nekustamu un kustamu īpašumu par atlikušo bilances vērtību EUR 4 462 079,57 (četri miljoni četri simti sešdesmit divi
tūkstoši septiņdesmit deviņi euro un 57 centi)  saskaņā ar Pielikumiem (Nr.1; Nr.2; Nr.3), turpmāk – Īpašums, ar mērķi –
pārvaldes uzdevuma, kas izriet no  likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktā un 6.punktā noteiktajām
pašvaldības autonomajām funkcijām un noslēgtā deleģēšanas līguma, pilnvērtīgai izpildei un racionālai pašvaldības
īpašuma pārvaldīšanas veikšanai.
Bezatlīdzības lietošanā tiek nodots 1. punktā minētais Īpašums paredzētajam lietojumam atbilstošā tehniskā stāvoklī, uz
laiku, līdz brīdim kamēr SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” pilda šī lēmuma 1. punktā noteikto pārvaldes uzdevumu
saskaņā ar noslēgto deleģēšanas līgumu.
2.      SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” ir pienākums atdot Īpašumu atpakaļ Cēsu novada pašvaldībai, ja
deleģēšanas līgums tiek izbeigt pirms termiņa vai izbeidzas tā darbības termiņš. 
3.      Cēsu pilsētas Sporta skolai, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4471902100, juridiskā adrese – Raunas iela 4,
Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, nodot Cēsu novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā
adrese - Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, kas tālāk nodod pārvaldībā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „CĒSU
OLIMPISKAIS CENTRS”, reģistrācijas Nr. 44103026682, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, Cēsu
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pilsētas stadionu sastāvošu no Nekustamā īpašuma Valmieras iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 005 1202,
platība 27894 m2, tai skaitā (skrejceļš, vieglatlētikas laukumi un futbola laukums) būves kadastra apzīmējums 4201 005
1202 009 un (pludmales volejbola laukums) būves kadastra apzīmējums 4201 005 1202 011 un Nekustamā īpašuma
Uzvaras bulvāris 15, Cēsis Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1206, platība 12 244 m2, tai skaitā (laukumi tenisam,
volejbolam un basketbolam) būves kadastra apzīmējums 4201 005  1206 002.
4.      Cēsu Valsts ģimnāzijai, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4419902648, juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis,
Cēsu nov., LV-4101, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, nodot Cēsu novada pašvaldībai,
nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese - Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, kas tālāk
nodod pārvaldībā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”, reģistrācijas Nr. 44103026682,
juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, Cēsu Valsts ģimnāzijas stadionu- daļu no Nekustamā īpašuma
Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 009 0101, platība 9729 m2, tai skaitā uz zemes gabala daļas
esošās inženierbūves.
5.      Noteikt pārvaldīšanas termiņu – no 05.03.2019. līdz 29.02.2024.
6.      Noteikt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” (Pārvaldītājs)  kompetencē ir
lēmumu pieņemšana, kas izriet no Pārvaldīšanas noteikumu 5. punkta 5.1., 5.2., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11. un 5.12.
apakšpunktiem; 22. un 25. punktiem.
7.      Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības (Valdītājs) kompetencē ir lēmumu pieņemšana, kas izriet no Pārvaldīšanas
noteikumu 5.punkta 5.3., 5.4.un 5.5. apakšpunktiem; 6., 7., 8., 23., 24. un 26. punktiem.
8.      Ar pārņemšanas brīdi bezatlīdzības lietošanā SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” uzņemas visas Īpašuma
īpašnieka tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu tā saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu, pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu.
9.      Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei veikt grozījumus 16.12.2015. Pārvaldīšanas
līgumā Nr.702/2015/2-9, sagatavot Pārvaldīšanas līgumu un Vienošanas par īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
10.  Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības sporta koordinatoram.
11.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.
Pielikums
 

Lēmums Nr. 84 Par Cēsu novada Sporta padomes nolikuma apstiprināšanu

Ziņo: sporta koordinatore R. Siliņa
 
Lai sekmētu Cēsu novada Sporta stratēģijā 2015.-2020. gadam noteiktā redzējuma īstenošanu, nodrošinātu un pildītu
likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 6. punktā noteiktās funkcijas (“nodrošināt veselības aprūpes pieejamību,
kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu”), pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. panta pirmās
daļas 23. punktu un 41. panta otro daļu” un Sporta likuma 1. panta 10. punktu un 7. pantu, ievērojot Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas  14.02.2019. atzinumu (protokols Nr.3), Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un
attīstības komitejas 14.02.2019. atzinumu (prot.Nr.2) un  Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.02.2019. (protokols
Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, A.Malkavs, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 18.09.2014. lēmumu Nr.373 „Par Cēsu novada pašvaldības
Sporta padomes Nolikuma apstiprināšanu”.
2.      Apstiprināt Cēsu novada domes Sporta padomes nolikumu saskaņā ar pielikumu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.
 
Pielikums
 
NOLIKUMS
Cēsīs
 
2019. gada
28.februārī                                                                     

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2019/pielikumi%20lem%20nr.%2083.pdf
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                                                Nr. 9
 
Cēsu novada Sporta padomes nolikums
 
Izdots
saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu
un Cēsu novada domes 2013. gada 18.jūlija saistošo noteikumu Nr. 18
 ‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’ 26. punkts
 
 
1. Vispārīgie jautājumi
 
1.1. Nolikums nosaka Cēsu novada pašvaldības Sporta padomes (turpmāk – Padome) darbības mērķi, uzdevumus, darba
organizāciju, kā arī komisijas sastāvu un darbības termiņu.
1.2.   Padome  ir sabiedriska sporta speciālistu konsultatīva padome.
1.3. Padome koordinē un risina ar sporta attīstību un veselīga dzīvesveida veicināšanu saistītus jautājumus Cēsu novadā.
1.4. Padomes darbības tiesiskais pamats ir Cēsu novada domes apstiprināts Padomes nolikums un citi Pašvaldības izdoti
normatīvie akti un lēmumi.
1.5. Padomes vārdisko sastāvu nosaka un apstiprina Dome.
 
2. Padomes darbības mērķis un uzdevumi
 
2.1. Padomes mērķis ir demokrātiskā veidā nodrošināt sporta darba un aktīvās atpūtas  organizāciju Cēsu novadā,
sagatavojot priekšlikumus un atzinumus iesniegšanai Cēsu novada pašvaldībā par sporta nozares un aktīvās atpūtas
attīstību un sekmēt sporta organizāciju, tajā skaitā sporta biedrību, veidošanos un darbību.
2.2.  Padomei ir šādi uzdevumi:
2.2.1. sniegt priekšlikumus par prioritātēm sporta attīstībai Cēsu novadā;
2.2.2.  sniegt priekšlikumus par Cēsu novada sporta nozares plānošanas dokumentiem;
2.2.3. sniegt priekšlikumus sporta pasākumu un sacensību organizēšanā;
2.2.4. izvirzīt apbalvošanai personas, kuras sniegušas nozīmīgu ieguldījumu sporta attīstībai Cēsu novadā;
2.2.5. sniegt priekšlikumus Cēsu novada sporta  infrastruktūras attīstībai un Cēsu novada
pašvaldības sporta būvju efektīvai izmantošanai;
2.2.6. veikt citus uzdevumus saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas, domes
priekšsēdētāja vai domes priekšsēdētāja vietnieku un Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja norādījumiem;
2.2.7. izskatīt juridisku un fizisku personu iesniegumus un sniegt priekšlikumus par finansiāla atbalsta sniegšanu sporta
pasākumu rīkošanai un dalībai sporta sacensībās, atbilstoši Cēsu novada domes apstiprinātiem normatīviem aktiem.
 
3. Padomes darba organizācija
 
3.1.  Padome no Cēsu novada domes ievēlēto Padomes locekļu vidus ievēlē Padomes priekšsēdētāju un Padomes
priekšsēdētāja vietnieku.
3.2. Padomes darbu vada un   organizē Padomes priekšsēdētājs,  bet  viņa prombūtnes laikā - priekšsēdētāja
vietnieks.
3.3. Padomes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, pēc padomes priekšsēdētāja ierosinājuma, vai, ja to pieprasa
vairāk nekā trešdaļa no padomes locekļiem, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.
3.4. Padomes sēdes sasauc un darba kārtību apstiprina Padomes priekšsēdētājs, par to ne vēlāk kā septiņas dienas
iepriekš rakstveidā paziņojot Padomes locekļiem. Paziņojumā norāda Padomes sēdes darba kārtību, norises vietu un
laiku. Padomes sēdes norises laiks, vieta un darba kārtībā publicējama Cēsu novada pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv .
3.5. Padome jautājumus izskata atklātā sēdē. Padomes sēdes vada Padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā –
priekšsēdētāja vietnieks.
3.6. Padome ir lemttiesīga, ja Padomes sēdē piedalās vairāk kā puse no Padomes locekļiem.
3.7. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Padomes
priekšsēdētāja balss ( viņa prombūtnes laikā – Padomes priekšsēdētāja vietnieka balss).
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3.8. Padomes sēdes tiek protokolētas un to protokolē sekretārs, ko ieceļ no Padomes locekļu vidus. Ja kāds no Padomes
locekļiem nepiekrīt pieņemtajam lēmumam, attiecīgā Padomes locekļa viedokli, pēc viņa pieprasījuma, ieraksta protokolā
vai arī viņš to iesniedz rakstveidā, ko pievieno protokolam. Padomes sēdes protokolus paraksta Padomes priekšsēdētājs
un attiecīgās sēdes sekretārs. Līdz nākamās Padomes sēdei Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar attiecīgās
Padomes sēdes protokolu un rakstveidā Padomes priekšsēdētājam iesniegt precizējumus vai piezīmes (ja tādas ir) par
iepriekšējās Padomes sēdes gaitas, viedokļu atspoguļošanu Padomes sēdes protokolā.
3.9. Dokumentācija, kas saistīta ar Padomes darbu glabājas iestādē ‘’Cēsu novada pašvaldība’’.
3.10. Padome ir tiesīga savā darbā pieaicināt ekspertus vai speciālistus. 
 
 
4. Padomes sastāvs un darbības termiņš
       4.1. Cēsu novada domes Padomi izveido   10 (desmit) cilvēku sastāvā, tajā ievēlot:
4.1.1.Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārstāvi ;
4.1.2. Cēsu novada domes Finanšu komitejas pārstāvi ;
4.1.3. Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju;
4.1.4. Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja sporta koordinatoru;
4.1.5. Cēsu pilsētas Sporta skolas direktoru;
4.1.6. četrus Cēsu novada sporta klubu pārstāvjus, kuru pārstāvība noteikta Cēsu novada sporta klubiem vienojoties;
4.1.6. SIA  “Cēsu Olimpiskais centrs” pārstāvi. ;
     4.2. Ja Padomes loceklis (tai skaitā, padomes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks) bez attaisnojoša iemesla
trīs reizes pēc kārtas neapmeklē Padomes sēdes, viņa vietā tiek ievēlēts cits pārstāvis.;
     4.3. Padomes sastāvs tiek ievēlēts uz diviem gadiem.
 
5. Noslēguma jautājumi
 
     5.1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 18.09.2014. lēmumu Nr. 373 “Par Cēsu novada Sporta padomes
nolikuma apstiprināšanu”.
     5.2. Nolikums stājas spēkā 2019. gada 28. februārī.
 

Lēmums Nr. 85 Par Cēsu novada Sporta padomes sastāva apstiprināšanu

Ziņo: sporta koordinatore R. Siliņa
 
Lai sekmētu Cēsu novada Sporta stratēģijā 2015.-2020. gadam noteiktā redzējuma īstenošanu, nodrošinātu un pildītu
likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15. panta pirmās daļas 6. punktu (“nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu”), saskaņā ar Cēsu novada domes 2019. gada 28. februāra lēmumu Nr. 84 “Par
Cēsu novada Sporta padomes Nolikuma apstiprināšanu”, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas  14.02.2019. atzinumu (protokols Nr.3), Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas
14.02.2019. atzinumu (prot.Nr.2) un  Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.3) atzinumu, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, A.Malkavs, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Apstiprināt Cēsu novada  Sporta padomi šādā sastāvā:
1.1.     Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārstāvis Ingus Laiviņš;
1.2.    Cēsu novada domes Finanšu komitejas pārstāvis Artis Malkavs;
1.3.    Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja Ieva Goba;
1.4.  Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja sporta koordinatore Rasa Siliņa;
1.5. Cēsu pilsētas Sporta skolas direktore Rudīte Vanadziņa;
1.6. Cēsu novada sporta biedrību pārstāvis Aigars Miklāvs (invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs "Cēsis", reģ. Nr.
40008071425);
1.7. Cēsu novada sporta biedrību pārstāvis Ģirts Mārtiņsons (bērnu un jauniešu sporta deju biedrībai “Reveranss”, reģ Nr.
40008258749);
1.8. Cēsu novada sporta biedrību pārstāvis Mārtiņš Jarohovičs (biedrība “Sports United”, reģ. Nr. 40008261734);
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1.9. Cēsu novada sporta biedrību pārstāvis Jānis Vilders (biedrība “Florbola klubs ‘’Lekrings”, reģ. Nr. 40008239517);
1.10.  SIA  “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs Juris Markovs;
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.
 
 
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 86 Par Pašvaldības finansējumu juridiskām un fiziskām personām
Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa un sporta pasākumu
organizēšanai

Ziņo: sporta koordinatore R. Siliņa
 
Cēsu novada domes 2019. gada 7. februāra noteikumu Nr. 5 “Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto
pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā” (apstiprināti Cēsu novada domē 07.02.2019., lēmums Nr. 49,
protokols Nr. 2, 25. punkts) 7.3. apakšpunktā noteikts, ka Pašvaldības finansējuma apmēru un tiesības pretendēt uz
Pašvaldības finansējumu Cēsu novada sporta bāzu daļējas nomas maksas apmaksai biedrībām, individuālajiem
sportistiem un juridiskām un fiziskām personām pasākumu organizēšanai nosaka Cēsu novada dome ar atsevišķu
lēmumu.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. panta pirmās daļas 23. punktu un 41. panta otro daļu, Valsts pārvaldes
likuma 72. panta pirmo daļu un 73. panta pirmās daļas 4. punktu un Sporta likuma 7. panta 3. un 6. punktu, ievērojot
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.02.2019. atzinumu (protokols Nr. 3), Cēsu novada domes
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 14.02.2019. atzinumu (prot.Nr5.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
21.02.2019. (protokols Nr. 3) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, A.Malkavs, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noteikt, ka šādām Sporta biedrībām un to komandām, kuru juridiskā adrese reģistrēta Cēsu novadā vai kuras 
īsteno licencētas interešu izglītības vai sporta programmas Cēsu novadā deklarētiem bērniem un jauniešiem, piešķirt
finansējumu, Pašvaldībai apmaksājot nomas maksu 95% apmērā no Cēsu novada domes noteiktās nomas maksas par
attiecīgās Cēsu novada sporta bāzes izmantošanu treniņu nodarbībām, bet ne vairāk kā par sešām stundām nedēļā,  un
attiecīgā sporta veida Latvijas Sporta Federāciju padomē atzītās sporta federācijas rīkotajām Latvijas čempionāta spēlēm
pēc federācijas apstiprināta grafika:
 1.1 biedrībai “Cēsu karate klubs”, reģ. Nr. 40008025750, bērnu un jauniešu nodarbībām,
1.2. biedrībai “Paula Bukovska Centrālais cīņas klubs” Cēsu filiālei bērnu un jauniešu nodarbībām;
1.3. biedrība “Ziemeļvidzemes karate un cīņu klubs “Tīģeri”” bērnu un jauniešu nodarbībām, reģ. Nr. 40008063860;
1.4. biedrībai “Sporta klubs “Saulrīti”” bērnu un jauniešu nodarbībām, reģ. Nr. 400081537;
1.5. biedrībai “Cīņas sporta klubs ‘’Real”’’, reģ. Nr. 40008237376.
2.      Noteikt, ka šādām Sporta biedrībām un to komandām, kuru juridiskā adrese reģistrēta Cēsu novadā un kuras
pārstāv Cēsu novadu Latvijas čempionātos augstākajā līgā, piešķirt finansējumu, Pašvaldībai apmaksājot nomas maksu
95% apmērā no Cēsu novada domes noteiktās nomas maksas par attiecīgās Cēsu novada sporta bāzes izmantošanu, bet
ne vairāk kā par sešām stundām treniņu procesam nedēļā,  un attiecīgā sporta veida Latvijas Sporta Federāciju padomē
atzītās sporta federācijas rīkotajām Latvijas čempionāta spēlēm pēc federācijas apstiprināta grafika:
2.1.   biedrībai “Florbola klubs ‘’Lekrings”, reģ. Nr. 40008239517, vīriešu virslīgas komandai;
2.2.   biedrībai “Florbola klubs ‘’Lekrings”, reģ. Nr. 40008239517, sieviešu virslīgas komandai;
3.      Noteikt, ka šādām Sporta biedrībām un to komandām, kuru juridiskā adrese reģistrēta Cēsu novadā un kuras
pārstāv Cēsu novadu Latvijas čempionātos amatieru līgās vai īsteno licencētas interešu izglītības vai sporta programmas
Cēsu novadā deklarētiem iedzīvotājiem, kas vecāki par 18 gadiem, piešķirt finansējumu, Pašvaldībai apmaksājot nomas
maksu 90% apmērā no Cēsu novada domes noteiktās nomas maksas par attiecīgās Cēsu novada sporta bāzes
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izmantošanu treniņu procesam, bet ne vairāk kā par četrām stundām nedēļā un attiecīgā sporta veida Latvijas Sporta
Federāciju padomē atzītās sporta federācijas rīkotajām Latvijas čempionāta spēlēm pēc federācijas apstiprināta grafika:
3.1.                      biedrībai “Cēsu karate klubs”, reģ. Nr. 40008025750, pieaugušo nodarbībām;
3.2.                      bērnu un jauniešu sporta deju biedrībai “Reveranss”, reģ Nr. 40008258749, vīriešu
volejbola komandai Cēsis;
3.3.                       biedrībai “ACTICO”, reģ. Nr. 40008247444;
3.4.                      biedrībai “Sporta klubs Flote”, nodarbībām galda tenisā, reģ. Nr. 40008081279;
3.5.                      biedrībai “Paula Bukovska Centrālais cīņas klubs” Cēsu filiālei pieaugušo
nodarbībām;
3.6.                      biedrībai “Sporta klubs “Saulrīti”” dalībniekiem, kas vecāki par 18 gadiem, reģ. Nr.
400081537);
3.7.                      biedrībai “Invalīdu un rehabilitācijas klubs ‘’Cēsis’’”, reģ. Nr. 40008071425;
3.8.                      biedrībai “Florbola klubs ‘’Lekrings”, reģ. Nr. 40008239517, vīriešu 1. līgas komandai;
3.9.                       biedrībai “Sporta klubs ‘’Cēsis’’”, reģ. Nr. 40008063057;
3.10.                   biedrībai “Futbola klubs ‘’Priekuļi””, reģ. Nr. 40008091963 – vīriešu futbola komandai
Priekuļi – Cēsis;
3.11.                  biedrībai “Futbola klubs ‘’Priekuļi””, reģ. Nr. 40008091963 – sieviešu futbola komandai
Cēsis – Priekuļi;
3.12.                   biedrībai “Sporta klubs ‘’Cēsu basketbols’’”, reģ. Nr. 40008278660;
3.13.                  biedrībai boksa klubs “Cēsu cimdi”, reģ. Nr. 40008136878
 
4.      Noteikt, ka šādu starptautiskas nozīmes sporta pasākumu organizēšanai piešķirt finansējumu, Pašvaldībai
apmaksājot nomas maksu 100% apmērā no Cēsu novada domes noteiktās nomas maksas par attiecīgās Cēsu novada
sporta bāzes izmantošanu:
4.1.                      basketbola sacensības senioriem “Cesis Basket Cup”;
4.2.                      florbola turnīrs jauniešiem “Latvian Open Youth Floorball Cesis”;
4.3.                      starptautiskā florbola vārtsargu nometne “BlindSave”.
5.      Lēmums ir spēkā līdz 2019. gada 1. septembrim.
6.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot administrācijas vadītājai I. Gobai.
 
 

Lēmums Nr. 87 Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto pārvaldes uzdevumu
ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrāža Cēsu novada pašvaldībai
apstiprināšanu

Ziņo: J.Markovs, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs
 
Ievērojot starp Cēsu novada pašvaldību un SIA „Cēsu novada pašvaldības” 01.03.2019. noslēgtā Deleģēšanas līguma Nr.
252/2019/3-3-17/1, saskaņā ar kuru Cēsu novada pašvaldības nekustamais īpašums Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā,
kadastra Nr. 4201 005 1202 ir nodots pārvaldīšanā SIA „Cēsu Olimpiskais centrs”, 1.1.1.2. apakšpunktu un pamatojoties
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.1 pantu uz LR Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumiem Nr.97 „Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumiem” un 01.03.2019. Deleģēšanas līguma Nr. 252/2019/3-3-17/1 3.1.1 punktu un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 21.02.2019. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par
(G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, A.Malkavs,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Apstiprināt SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu1.
cenrādi Cēsu novada pašvaldībai, saskaņā ar pielikumu.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” kapitāldaļu turētāja pārstāvim.2.

 
Pielikums
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NOTEIKUMI
Cēsīs
 
2019. gada
28.februārī                                                                     
                          Nr. 10
 
SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis Cēsu novada
pašvaldībai
 
1.    SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.44103026682, (turpmāk - Sabiedrība) pakalpojuma un
nomas maksa veidota atbilstoši deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros Cēsu novada pašvaldībai.
2. Cēsu pilsētas stadiona Cēsīs, Cēsu novads darba laiks:
2.1. ziemas periodā (1.novembris līdz 31.marts) slēgts;
2.2. vasaras periodā (1.aprīlis līdz 31.oktobris) laika posmā no plkst.07.00 līdz plkst.22.00;
2.3. darba laiks var mainīties, pieskaņojot to laikapstākļiem.
3. Cēsu Pilsētas stadiona teritorijas un pakalpojumu nomas maksas apmērs ir veidots saskaņā ar Cēsu Pilsētas stadiona
teritorijas stundas un kvadrātmetra pašizmaksas aprēķinu.
4. Tiek noteikta šāda Cēsu Pilsētas stadiona teritorijas un pakalpojumu maksa:

Pakalpojuma priekšmets Mērvienība (pakalpojuma
periods) Cena (ar PVN) EUR

Futbola laukums (1 h laika posmā no plkst.07.00
līdz plkst.22.00) 12,28

Stadiona skrejceļš (1 h laika posmā no plkst.07.00
līdz plkst.22.00) 6,23

Vieglatlētikas sektors ziemeļu galā (1 h laika posmā no plkst.07.00
līdz plkst.22.00) 1,56

Vieglatlētikas sektors dienvidu galā (1 h laika posmā no plkst.07.00
līdz plkst.22.00) 1,70

Multispēļu laukums (1 h laika posmā no plkst.07.00
līdz plkst.22.00) 2,04

Pludmales volejbola laukums (1 h laika posmā no plkst.07.00
līdz plkst.22.00) 3,02

Vingrošanas laukums (1 h laika posmā no plkst.07.00
līdz plkst.22.00) 0,75

Bērnu laukums (1 h laika posmā no plkst.07.00
līdz plkst.22.00) 0,39

Lodes grūšanas sektors (1 h laika posmā no plkst.07.00
līdz plkst.22.00) 0,29

Tāllēkšanas sektora smilšu daļa (1 h laika posmā no plkst.07.00
līdz plkst.22.00) 0,19

Ūdens bedre (1 h laika posmā no plkst.07.00
līdz plkst.22.00) 0,02
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