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Lēmums Nr. 358 Par noteikumu „Transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu
uzskaites kārtība” apstiprināšanu
Ziņo: A.Riekstiņa, Finanšu nodaļas ekonomiste
Ievērojot LR Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”
41.3. apakšpunktu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 6.apakšpunktu un 21.panta
pirmās daļas 19.apakšpunktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, LR Ministru kabineta
21.06.2010. noteikumu Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām
garantijām” 64.punktu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus „Transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītājiem nodrošināt lēmuma izpildi.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 04.04.2013. lēmumu Nr.146 „Par noteikumu “Transportlīdzekļa
izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība” apstiprināšanu”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības revidentei.
5. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.februāri.
Noteikumi – pielikumā
Pielikumi

Lēmums Nr. 359 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela
35A, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Nekustamais īpašums Vaives iela 35A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0039, turpmāk – Nekustamais
īpašums, reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0053
6898 uz Cēsu novada pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 12.09.2014.
Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0030, platība 1355 m2.
Zemes lietošanas mērķis: „individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0601) – 1355 m2.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk – Atsavināšanas likums, 1.panta 6.punktu, Pašvaldībā
saņemts SIA „Invest Cēsis”, Reģ. Nr. LV 44103018948, vērtējums, saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma visticamākā tirgus
vērtība 2017. gada 12. decembrī ir 8600.00 EUR (astoņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi).
Ievērojot Atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, Pašvaldībā saņemta Valsts zemes dienesta 18.12.2017.
Kadastra informācija, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85. pantam, izdrukas ID: i390001503750,
saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 5601.00 EUR (pieci tūkstoši seši simti viens euro un 00 centi),
Tā kā īpašums izveidots 2014. gadā, tad informācija par Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību uz 2007.gada 31.decembri
nav iegūstama.
Uz lēmuma pieņemšanas dienu nepastāv spēkā esošu līgumu par Nekustamā īpašuma lietošanu.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās
daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu un Pārejas noteikumu 12.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 77. panta ceturto daļu, kā
arī Pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 04.10.2016. priekšlikumu (prot.Nr.40) un Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas 21.12.2017. priekšlikumu (prot. Nr.23), ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām
Cēsu novada pašvaldības iestādēm par Nekustamā īpašuma nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada
dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis,
I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
4. no 41

1. Nodot atsavināšanai, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu
Vaives iela 35A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0039, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra
apzīmējums 4201 004 0030, platība 1355 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums.
2. Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto (sākotnējo) cenu 8600.00 EUR (astoņi tūkstoši seši simti euro un 00
centi).
1. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
3. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
cĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA vaives iela 35A, cēsis, cēsu nov. izsoles noteikumi
1. vispārīgie noteikumi
1.1 Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela 35A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0039,
kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0030, platība 1355 m2, turpmāk – Nekustamais
īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā - Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole
atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3.Izsoli organizē Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
1.4. Nekustamā īpašuma izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 2018.gada 8. februārī plkst.
14:00.
1.5.
Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) cena 8600.00 EUR (astoņi tūkstoši seši simti euro un 00
centi).
1.6. Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).
1.7.
Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 860.00 EUR (astoņi simti
sešdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr.
90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts:
LV67UNLA0004000142344.
1.8.
Sludinājums par Nekustamā īpašuma izsoli publicējams Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”, laikrakstā „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
1.9.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
2.

Nekustamā īpašuma raksturojums

2.1.Nekustamais īpašums Vaives iela 35A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0039, turpmāk – Nekustamais
īpašums, reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0053
6898 uz Cēsu novada pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 12.09.2014.
Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0030, platība 1355 m2.
Nekustamajam īpašumam nav zemesgrāmatā reģistrētu atsavināšanas aizliegumu.
2.2.Apbūvei paredzētais Nekustamais īpašums kadastrāli uzmērīts un izgatavoti zemes vienības, kadastra apzīmējums
4201 004 0030, robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni, nosakot zemes vienības platību un apgrūtinājumus: 731309100
– būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas plānošanas dokumenta – 0,0462ha; 7312010300 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu - 0.0028ha; 7312050201 - ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju - 0.0012ha.
2.3.Nekustamais īpašums atrodas Cēsu pilsētā, mikrorajonā Zeltkalns. Apkārtnē individuālā apbūve. Zemes gabals
taisnstūra formas, zemes ar līdzenu reljefu, teritorija nav nožogota. Komunikācijas – ir elektrības pieslēgums, iespēja
pieslēgties pilsētas ūdensvadam un kanalizācijai.
2.4.Zemes lietošanas mērķis: „individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0601) –1355 m2.
3.

IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
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3.1.Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
3.2.Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2018.gada 7. februārim plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā
5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.kabinetā (tālr. 26104449, Komisijas sekretārs ) jāreģistrējas un jāiesniedz vai jāuzrāda šādi
dokumenti:
3.2.1. Juridiskai personai: 3.2.1.1. apliecināta spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes
institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.2. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai
pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu vai darbības
izbeigšanu;
3.2.1.3. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
3.2.1.4. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
3.2.1.5. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu;
3.2.1.6. ja paredzēts nekustamā īpašuma nomaksas pirkums, Latvijā reģistrēta juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība
iesniedz dokumentu par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās
apdrošināšanas maksājumus, bet ārvalstu juridiskā persona , kā arī pilnsabiedrība – to apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts
bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību.
3.2.2 . Fiziskai personai:
3.2.2.1. uzrāda personas apliecinošu dokumentu - pasi;
3.2.2.2. rakstveida apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts
maksātnespējas process;
3.2.2.3. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu.
Dokumenti un to kopijas noformējami atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu juridisko spēku, to izstrādāšanu un
noformēšanu, kā arī valsts valodas prasībām. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un noteiktajā kartībā tulkoti latviešu valodā.
3.3. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.apakšpunktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku
reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas
adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.apakšpunkta
apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
3.4.1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.apakšpunkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3. ja uz izsoles dienu ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā maksātnespēju, bankrotu, vai darbības izbeigšanu.
4.

Izsoles process

4.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecības.
4.2.Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
4.3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz
divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, sāk izsoli, piedaloties vienam izsoles
dalībniekam.
4.4.Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un
viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.5.Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs
piedāvā šim dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis
Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo
īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.7.Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka
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reģistrācijas numuram.
4.8.Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.9.Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, to Komisija (ja tai ir zināms) vai kāds no dalībniekiem
paziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.
4.10.Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.11.Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.12.Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
4.13.Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles
soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.14.Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles
sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par
atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.15.Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.16.Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
4.17.Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.18.Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja
reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs
reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais
īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek
ierakstīti protokolā.
4.19.Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
4.20. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu
ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes
atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.21.Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar
parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.22.Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas Komisijai
savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.23.Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un
neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc Komisijas lēmuma viņš tiek svītrots
no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir
palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens
dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
4.24.Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē
iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
4.25.Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā no
izsoles dienas.
5. Samaksas kārtība
5.1. Nosolītājam samaksātais nodrošinājums 860.00 EUR (astoņi simti sešdesmit euro un 00 centi) tiek ieskaitīts
pirkuma maksā.
5.2.
Pirkuma maksu var maksāt:
5.2.1. kā tūlītēju samaksu, samaksājot visu pirkuma maksu par nosolīto Nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles
dienas, t.i., līdz 2018.gada 23. februārim ieskaitot;
5.2.2. iegādājoties Nekustamo īpašumu uz nomaksu šādā kārtībā:
5.2.2.1.
pirmā iemaksa 10% no pirkuma maksas jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, t.i., līdz
2018.gada 23. februārim ieskaitot;
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5.2.2.2.
pārējā pirkuma maksas daļa jāsamaksā, veicot maksājumus vienu reizi mēnesī, nosakot nomaksas
termiņu ne ilgāk kā 5 gadi no pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
5.3. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par
pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Pircējam ir tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava
vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu atsavinātājam.
5.4. Ja līdz 2018.gada 26. janvārim ieskaitot nosolītājs nav izpildījis šo Noteikumu 5.2.1. vai 5.2.2.1. apakšpunktos minētās
prasības, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo
īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs).
Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā
cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot Komisijai par
Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā,
tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis Komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt Komisijas piedāvājumam, nosolītā
summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētājam
nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
5.6. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma
līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu
novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
6. Nenotikusi izsole
6.1.Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2. sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
6.1.4. nolikuma 5.6.punktā noteiktajā gadījumā.
7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1. Pēc šo Noteikumu 5.2.1. vai 5.2.2.1. apakšpunktos noteiktajā termiņā un apmērā veiktās pirkuma samaksas un attiecīga
apliecinoša dokumenta saņemšanas Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
7.2. Pirkuma līgumu paraksta 30 (trīsdesmit dienu) laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
8.1.Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu
laikā no attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
8.2.Ja komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.

Lēmums Nr. 360 Par pašvaldības policijas automašīnas Renault Trafic
atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu un tās nodošanu atsavināšanai un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Ar Cēsu novada domes 16.11.2017. lēmumu Nr. 304 “Par pašvaldības policijas automašīnas Renault
Trafic izsoles atzīšanu par nenotikušu un to atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”
(prot. Nr. 16, 4.p.), atsavināšanai tika nodots automobilis Renault Trafic, kravas furgons, valsts reģistrācijas numurs EN
6180, identifikācijas Nr. VF1FLABA52V141645, par sākumcenu 1830.00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit euro,
00 centi), t.sk., PVN.
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli nav reģistrējies neviens pretendents. Ņemot vērā šādus sertificētā
eksperta apsvērumus: automašīnai ir liels nobraukums, beigusies tehniskā skate, ieteicams nomainīt riepas, automašīnas
virsbūvei daudz deformāciju un iespiedumu, kuri bojā tās vizuālo skatu, nepieciešams likvidēt koroziju (salona grīda,
sliekšņi), pretēji ekspluatācijas gaitā šīs detaļas izrūsēs, nebija interese par izsoles objektu, automašīna nav nepieciešama
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pašvaldības funkciju veikšanai, piemērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punktu
attiecībā uz izsoles sākumcenas pazemināšanu var veikt ne vairāk kā par 60 procentiem.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,
4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro daļu, 9.panta trešo daļu, 11.panta otro daļu, 16.panta pirmo un otro daļu,
piemērojot 32.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Cēsu novada Pašvaldības
mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 08.12.2017. priekšlikumu (protokols Nr.22), un, ņemot vērā, ka nav saņemti
pieprasījumi no citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par Transportlīdzekļa nepieciešamību to funkciju
nodrošināšanai, Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1.Atzīt par nenotikušu automobiļa Renault Trafic, kravas furgons, valsts reģistrācijas numurs EN 6180, identifikācijas Nr.
VF1FLABA52V141645, 2017. gada 8. decembra izsoli.
2.Atkārtoti nodot atsavināšanai pašvaldības policijas automašīnu Renault Trafic, kravas furgons, valsts reģistrācijas
numurs EN 6180, identifikācijas Nr. VF1FLABA52V141645, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
3. Apstiprināt izsoles sākumcenu, kas ir 60% no automašīnas nosacītās cenas: 976.00 EUR (deviņi simti septiņdesmit
seši euro, 00 centi), t.sk., PVN.
4. Apstiprināt Transportlīdzekļa izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
AUTOMOBIĻA RENAULT TRAFIC izsoles noteikumi
1. vispārīgie noteikumi
1.1. Automobīlis: Renault Trafic, kravas furgons, valsts reģistrācijas numurs EN 6180, turpmāk – Transportlīdzeklis,
izsoles noteikumi, turpmāk – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Transportlīdzekļa izsole atbilstoši Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2. Transportlīdzekļu atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3. Izsoli organizē Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
1.4. Transportlīdzekļa izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.,
- 2018. gada 18. janvārī, plkst. 15:00;
1.5. Transportlīdzekļa izsoles sākumcena tiek noteikta: 976.00 EUR (deviņi simti septiņdesmit seši euro, 00 centi), t.sk.,
PVN.
1.6.Izsoles solis – 20.00 EUR (divdesmit euro, 00 centi).
1.7.Nodrošinājuma nauda – 10% no Transportlīdzekļa sākumcenas, t.i., 97.60 EUR (deviņdesmit septiņi euro, 60centi).
1.8. Nodrošinājuma nauda ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā - Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr.
90000031048, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi „Nodrošinājuma
nauda Renault Trafic izsolei”.
1.9. Sludinājums par Transportlīdzekļa izsoli publicējams, laikrakstā „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
1.10.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
2. TRANSPORTLĪDZEKĻa raksturojums
2.1. Transportlīdzeklis :
2.1.1.marka, modelis: Renault Trafic, kravas furgons, valsts reģistrācijas numurs EN 6180, identifikācijas Nr.:
VF1FLABA52V141645, motora tilpums: 1.9 L, motora jauda: 60KW, degviela: dīzeļdegviela, riteņu piedziņa: 4x2, 1.
reģistrācija: 10.09.2002., krāsa: balta, odometra rādījums: 394073km, sēdvietu skaits: 6, tehniskā apskate: nav;
Komplektācija: stūres pastiprinātājs, manuālā 5 pārnesumu kārba, manuāli regulējama stūre, auduma apdares salons, 1
drošības gaisa spilvens, ABS, centrālā atslēga, audioaparatūra AM/FM;
2.1.2.Transportlīdzeklis ir Cēsu novada pašvaldības īpašumā, saskaņā ar transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību Nr. AF
2289850;
2.1.3.Transportlīdzeklim netiek noteikts garantijas termiņš ;
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2.1.4.Transportlīdzekļa pārreģistrācijas un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs ;
2.1.5.Transportlīdzekli var apskatīt, iepriekš sazvanot Pašvaldības policijas dežurantu, telefons 64122735.
3. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1. Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Transportlīdzekli un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. 3.2. Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2018.gada 17. janvārim
plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.kabinetā (tālr. 26104449, Komisijas
sekretārs) jāreģistrējas un jāiesniedz šādi dokumenti: 3.2.1. juridiskai personai:
3.2.1.1. pārstāvja pilnvara (oriģināls) vai cits dokuments, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu;
3.2.1.2. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz juridisko personu nav pasludināts maksātnespējas process,
nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu
vai darbības izbeigšanu;
3.2.1.3. statūtu noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.4. informācija par nodrošinājuma naudas iemaksu.
Dokumenti un to kopijas noformējami atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu juridisko spēku, to izstrādāšanu un
noformēšanu, kā arī valsts valodas prasībām. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un noteiktajā kartībā tulkoti latviešu valodā.
3.2.2. Fiziskai personai:
3.2.2.1.uzrāda personas apliecinošu dokumentu – pasi;
3.2.2.2. rakstveida apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process;
3.2.2.3. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu.
3.3. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.apakšpunktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles
dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu,
dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu
3.2.apakšpunkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
apliecību.
3.4. Persona netiek reģistrēta, ja:
3.4.1. nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 3.2.apakšpunkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta.
4. IZSOLES PROCESS
4.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem
un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
4.2. Izsole var notikt arī tad, ja uz Transportlīdzekli reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
4.3.
Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli
atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, sāk izsoli, piedaloties vienam izsoles
dalībniekam.
4.4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma
nauda netiek atmaksāta.
4.5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles
vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Transportlīdzekļa pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis
sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Transportlīdzekli par nosolīto cenu, uzskatāms par
atteikušos no dalības izsolē.
4.6. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.7. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka
reģistrācijas numuram.
4.8. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar
izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.9. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.10. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
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ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.11. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
4.12. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Transportlīdzekli, paziņo sākumcenu, kā arī izsoles soli – summu
par kādu sākumcena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.13. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.14. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
4.15. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Transportlīdzekļa sākumcenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.16. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo
solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena
Transportlīdzeklis ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena
tiek ierakstīti protokolā.
4.17. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Transportlīdzekļa tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
ka viņš palielina solīto Transportlīdzekļa cenu par noteikto izsoles soli.
4.18. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu
ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. dalībnieki velk lozes
atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.19. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.20. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai
savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.21. Izsoles dalībnieks, kurš Transportlīdzekli nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās
protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā Transportlīdzekļa. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku
saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi
dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija
rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 4.3. un 4.5.punktiem.
4.22. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Transportlīdzekli, saņem izziņu par izsolē
iegūto Transportlīdzekli. Izziņā norādīta nosolītā Transportlīdzekļa cena un samaksas kārtība.
4.23. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Transportlīdzekli, atmaksā nodrošinājuma naudu piecu darba dienu laikā.
5. Samaksas kārtība
5.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, t.sk., PVN 21%, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu,
jāsamaksā par nosolīto Transportlīdzekli līdz 2018. gada 2. februārim ieskaitot;
5.2.
Ja nosolītājs līdz 2018.gada 2. februārim nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt
lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Transportlīdzekli un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles
dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Transportlīdzekli
pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu
nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Transportlīdzekļa pirkšanu par paša nosolīto
augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas
piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums
Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta;
5.3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Transportlīdzekli, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta
pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un
Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.

6.

Nenotikusi izsole

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

noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

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

Komisijas lēmuma pārsūdzēšana

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

Lēmums Nr. 361 Par pilnvarojumu atsevišķos nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas jautājumos
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 4.apakšpunktu, 21panta pirmās daļas
27.apakšpunktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 9.pantu, 18.panta pirmās daļas 11.apakšpunktu, 20.panta pirmās
daļas 3.apakšpunktu, 25.panta pirmās daļas 3.,5.apakšpunktu, 25.panta trešo daļu, 25.1 panta pirmās daļas 2.apakšpunktu,
26.panta un 26.panta 6.1daļu, lai mazinātu administratīvo slogu un vienkāršotu administratīvās procedūras, uzlabojot
pakalpojumu sniegšanu, saīsinot laiku, kas nepieciešams lēmumu pieņemšanai atsevišķos nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas jautājumos, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.12.2017. atzinumu (prot. Nr. 16), Cēsu
novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1.
Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas nodokļu administratori Guntu Ernstsoni un Cēsu novada
pašvaldības Finanšu nodaļas nodokļu administratori Inutu Merzajevu pieņemt lēmums un veikt visas nepieciešamās
darbības, kas saistītas ar :
1.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu;
1.2.pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu un
soda naudu dzēšanu;
1.3. pārmaksāto nodokļu summu dzēšanu.
2.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 16.05.2013. lēmumu Nr. 199 „Par pilnvarojumu atsevišķos
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumos”.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes Finanšu nodaļas vadītājai.

Lēmums Nr. 362 Par nolikuma “Grozījumi konkursa „Dari Cēsīm” nolikumā””
apstiprināšanu
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Cēsu novada dome 2016.gada 28.janvārī pieņēma lēmumu nr.18 “Par “Dari Cēsīm” konkursa nolikuma apstiprināšanu”
(prot.Nr.1, 18.punkts), saskaņā ar kuru tika apstiprināts grantu konkursa “Dari Cēsīm” nolikums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, lai sekmētu saimniecisko darbību Cēsu
novada administratīvajā teritorijā, veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbības uzsākšanu un rūpētos par
bezdarba samazināšanu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 05.12.2017
atzinumu (protokols nr. 49), Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 14.12.2017. atzinumu (protokols
nr.12) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.12.2017. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par
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(E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu “Grozījumi konkursa „Dari Cēsīm” nolikumā” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Attīstības nodaļas speciālistam komercdarbības attīstības jautājumos organizēt nepieciešamās darbības
saistībā ar šī lēmuma izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
Pielikums
nolikums
Cēsīs
2017.gada
28.decembrī
Nr.55
Grozījumi konkursa „Dari Cēsīm” nolikumā
Izdarīt Cēsu novada domes apstiprinātajā konkursa nolikumā „Dari Cēsīm” (apstiprināts ar Cēsu novada domes
28.01.2016. lēmumu nr. 18) šādus grozījumus:
1. Izteikt punktu 8.5. šādā redakcijā:
„8.5. Ja izlietojuma atskaite netiek iesniegta vai iesniegtie izdevumu attaisnojošie dokumenti nav noformēti atbilstoši
likumam “Par grāmatvedību” un Ministru kabineta Nr. 585 “Noteikumiem par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”
vai finansējums nav izlietots atbilstoši pieteikumā norādītajam mērķim, avansā pārskaitītie naudas līdzekļi Granta
saņēmējam pilnībā jāatgriež Konkursa rīkotājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atskaites iesniegšanas termiņa
beigām.”
2.
Izteikt 8.6.punktu šādā redakcijā:
“8.6. Par izdevumu apliecinošiem dokumentiem tiek uzskatīti dokumenti, kas atbilst normatīvo aktu noteiktajām
prasībām.”
3.
Izteikt 8.9.1.punktu šādā redakcijā:
“8.9.1. nav iesniedzis izdevumu apliecinošos dokumentus atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām;”
4.

Svītrot nolikumā punktu 9.2.

5.

Svītrot nolikuma punktu 9.4.

6.
Papildināt nolikumu ar 9.5.punktu šādā redakcijā:
“9.5. Projekta uzraudzības periods tiek noteikts 3 gadi no finansējuma līguma parakstīšanas brīža. Granta saņēmējs
atskaitās par saimnieciskās darbības rezultātiem (auditēts gada pārskats vai cita atskaites forma) par katru finanšu gadu
no granta finansējuma līguma parakstīšanas brīža”.
7. Papildināt nolikumu ar 9.6.punktu šādā redakcijā:
“9.6. Ja piešķirtais finansējums netiek izmantots atbilstoši biznesa idejas pieteikumā paredzētajam mērķim vai, ja
uzņēmums pārtrauc saimniecisko darbību ātrāk par 1 gadu vai, ja uzņēmums pārnes saimniecisko darbību uz citu novadu
pirmajos 3 darbības gados, granta saņēmējs atgriež 100% no projektam piešķirtā līdzfinansējuma.”
8. Papildināt nolikumu ar 9.7.punktu šādā redakcijā:
“9.7. Lēmumu par piešķirtā līdzfinansējuma atmaksu pieņem grantu komisija. Pielemtā atmaksas summa Pašvaldībai tiek
atmaksāta 10 (desmit) dienu laikā pēc Pašvaldības rakstiska pieprasījuma saņemšanas vai pusēm rakstiski savstarpēji
vienojoties par atmaksas grafiku.”

13. no 41

Lēmums Nr. 363 Par nolikuma “Grozījumi Cēsu novada Bāriņtiesas
nolikumā”apstiprināšanu
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Bāriņtiesu
likuma 3.panta otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo un veselības
jautājumu komitejas 14.12.2017. atzinumu (protokols Nr. 11) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.12.2017. atzinumu
(protokols Nr.16), Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
Apstiprināt nolikumu “Grozījumi Cēsu novada Bāriņtiesā” saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
2017.gada 28.decembrī
Nr.
56
“Grozījumi Cēsu novada Bāriņtiesas nolikumā”
Izdarīt Cēsu novada Bāriņtiesas nolikumā šādu grozījumu:
Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
,,10. Bāriņtiesas sastāvā ir:
1. bāriņtiesas priekšsēdētājs,
2. bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks,
3. divi bāriņtiesas locekļi (normāls darba laiks, 40 stundas nedēļā, 5 dienu darba nedēļa, līgums uz noteiktu
termiņu),
4. viens bāriņtiesas loceklis (nepilns darba laiks, piedalās bāriņtiesas sēdēs un veic citus bāriņtiesas
priekšsēdētājas vai personas, kas viņu aizvieto prombūtnes laikā, uzdevumus).”

Lēmums Nr. 364 Par grozījumiem Cēsu novada domes 18.08.2011. lēmumā Nr.
430 “Par izmaiņām Cēsu novada bāriņtiesas sastāvā”
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu un 23.punktu, Bāriņtiesu likuma 7.panta otro
daļu, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 14.12.2017. atzinumu (protokols Nr. 11) un
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.12.2017. atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par
(E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 18.08.2011. lēmumā Nr. 430 “Par izmaiņām Cēsu novada bāriņtiesas sastāvā”(prot.
Nr.18., 3.p.) šādus grozījumus:
Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Izveidot Cēsu novada bāriņtiesā amata vienību – bāriņtiesas loceklis, nosakot normālo darba laiku, 40 darba stundas
nedēļā, 5 dienu darba nedēļu, līgums uz noteiktu termiņu).”
2. Lēmums stājas spēkā 01.01.2018.
3. Ar 01.01.2018. atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 03.08.2017. lēmumu Nr. 193 “Par grozījumiem
Cēsu novada domes 18.08.2011. lēmumā Nr. 430 “Par izmaiņām Cēsu novada bāriņtiesas sastāvā””.
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4.
5.

Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada bāriņtiesai.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Lēmums Nr. 365 Par patversmes ar atskurbināšanu pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir
piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību, un saskaņā ar likuma “Par policiju” 12.panta
pirmās daļas 9.punktu policijas darbiniekam ir tiesības, pildot viņam uzliktos pienākumus atbilstoši dienesta kompetencei,
nogādāt ārstniecības iestādēs vai mājoklī personas, kuras alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanas
rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev, bet,
ja tas nav iespējams, — nogādāt tās policijas iestādē un turēt tur speciāli iekārtotās telpās līdz atskurbšanai. Sakarā ar to,
ka Valsts policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes Cēsu iecirknim nav telpu, un policija šīs personas nevar atstāt
sabiedriskā vietā bezpalīdzīgā stāvoklī, konkrētās personas, pirms 2017.gada 1.oktobrī tika izveidots patversmes ar
atskurbināšanu pakalpojums, tika nogādātas uz nakts patversmi Rīgā, kas bija nelietderīga resursu izmantošana.
No 2017.gada 1. oktobra līdz 2017. gada 31. decembrim saskaņā ar 2017.gada 28.septembrī noslēgto līgumu
Nr.28/2017/3-7-4 “Par naktspatversmes un patversmes ar atskurbināšanu pakalpojuma nodrošināšanu” biedrība “Latvijas
Sarkanais Krusts” sniedz patversmes ar atskurbināšanu un naktspatversmes pakalpojumu Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu
novadā, šim nolūkam paredzētās Cēsu novada pašvaldības lietošanā esošās telpās un nodrošina minēto pakalpojumu
atbilstoši normatīvo aktu prasībām un labā kvalitātē.
Savukārt Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”, pirms patversmes ar atskurbināšanu pakalpojuma
izveides 2017.gada 1.oktobrī, sniedza naktspatversmes pakalpojumu cilvēkiem bez pajumtes un krīzes situācijā
nonākušām personām aukstajā laikā no oktobra līdz aprīlim. Bieži vien personas, kas apmeklē naktspatversmi, ir alkohola
reibumā un apdraud darbinieku un citu patversmes apmeklētāju drošību un dzīvību.
Apvienojot atskurbināšanas un naktspatversmes pakalpojumu vienā pakalpojuma sniegšanas vietā un paredzot
atsevišķas slēgtas telpas alkohola reibumā nonākušām personām un atsevišķas gultas vietas naktspatversmes klientiem,
pakalpojums būtu kvalitatīvāks, neapdraudētu darbinieku un klientu drošību un dzīvību, būtu ekonomiski un
saimnieciski izdevīgāks, jo pakalpojuma nodrošināšanai noslogotu vienu personālsastāvu.
Lai efektīvi nodrošinātu apvienoto patversmes ar atskurbināšanu pakalpojuma sniegšanu, ievērojot 2017. gada 29.
novembra cenu aptauju un ievērojot sabiedriskā labuma organizācijas biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts”, reģistrācijas
Nr. 40008002279, piedāvājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 12.punktu, likuma
“Par policiju” 12.panta pirmās daļas 9.punktu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta trešo un ceturto
daļu, un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1. punktu un Publisko
iepirkumu likuma 10. panta otro daļu, ievērojot 2016.gada 28.jūlijā noslēgto līgumu Nr.98/2016 par telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā Cēsu novada pašvaldībai, pašvaldības autonomās funkcijas – piedalīties sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā un žūpības apkarošanā – nodrošināšanai, izveidojot atskurbšanas telpu un naktspatversmi
bezpajumtnieku nodrošināšanai ar naktsmītni, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas
14.12.2017. atzinumam (protokols Nr.11) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.12.2017. atzinumam (protokols Nr.16),
Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1. Nodrošināt vienotu patversmes ar atskurbināšanu pakalpojumu, kas ietver arī sociālo pakalpojumu
“naktspatversme”, Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, šim nolūkam paredzētajās telpās.
2. Cēsu novada pašvaldībai un Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone)
noslēgt ar sabiedriskā labuma organizāciju biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” trīspusēju līgumu par patversmes ar
atskurbināšanu pakalpojuma nodrošināšanu laika periodā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim
patversmes ar atskurbināšanu pakalpojumam paredzētajās telpās, Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā.
3. Uzdot Cēsu novada Pašvaldības policijai (priekšnieks M. Jēgers) kontrolēt šī lēmuma 2. punktā minētā līguma
izpildi.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 366 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas darbību Priekuļos
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Cēsu pilsētas Mākslas skola darbojas no 1988.gada. Izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”
īsteno Cēsīs, Palasta ielā 11. Šobrīd 50 izglītojamie izglītības programmu apgūst arī Priekuļos, Cēsu prospektā 1, jo viņiem
nav iespējams nodrošināt izglītības programmas īstenošanu Palasta ielā 11, Cēsīs.
Pamatojoties 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
Priekuļu novada domes 2017.gada 23.novembra lēmumu Nr.13 „Par sadarbību ar Cēsu novada pašvaldību par Cēsu
pilsētas Mākslas skolas darbību Priekuļu novada administratīvajā teritorijā”, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 14.12.2017. atzinumu (prot.Nr.15) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.12.2017.
atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Priekuļu novada pašvaldību par Cēsu pilsētas Mākslas skolas darbību Priekuļu
administratīvajā teritorijā līdz 2022.gada 30.jūnijam, saskaņā ar pielikumu, ar tiesībām Sadarbības līgumu pagarināt līdz
2029.gada 30.jūnijam.
2. Sadarbības līguma izpildes nodrošināšanai uzdod Cēsu pilsētas Mākslas skolai slēgt telpu nomas līgumu
(termiņš – no 2018.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.jūnijam, nomas maksa EUR 18,00 (astoņpadsmit euro) gadā bez PVN
ar Priekuļu novada pašvaldību.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai.
Sadarbības līgums - pielikumā

Lēmums Nr. 367 Par noteikumu “Grozījumi Cēsu novada domes 2014.gada
9.oktobra noteikumos Nr.44 “Par finansējuma piešķiršanu sporta pasākumu
organizēšanai, sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām Cēsu novadā” “
apstiprināšanu
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz Cēsu novada integrētās attīstības programmu 2013.–2019. gadam (apstiprināta Cēsu novada domē
14.03.2013. prot. Nr. 4,39.p.), 1.4. rīcības virzienu -sekmēt sporta un veselīga dzīvesveida attīstību, 1.4.1. rīcības virziena
uzdevumu - veicināt un popularizēt veselīgu dzīvesveidu, kā arī Cēsu novada Sporta attīstības stratēģijā 2015.-2020.
gadam izvirzītajiem uzdevumiem - atbalstīt sporta organizācijas sporta pasākumu organizēšanā (rezultāts - pieaug
sporta pasākumu skaits, pieaug/nemainās sporta veidu dažādība), veicināt, lai sporta klubi organizē pasākumus plašākai
sabiedrībai (rezultāts - novadā notiek sporta pasākumi dažādos sporta veidos, kas apmierina ikviena iedzīvotāja
intereses), atbalstīt sporta organizācijas sporta pasākumu organizēšanā, piešķirot finansējumu atbilstoši izstrādātajiem
dokumentiem (rezultāts - pieaug sporta pasākumu skaits, pieaug/nemainās sporta veidu dažādība), saskaņā ar Cēsu
novada domes 07.12.2017. noteikumiem Nr. 45 “Par Cēsu novada sporta bāzu izmantošanu” (apstiprināti Cēsu novada
domē 07.12.2017. prot. Nr. 17, 12.p.), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu un
Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 3. un 6.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
14.12.2017. atzinumu (prot. Nr.15) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.12.2017. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu
novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
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1.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 10.11.2011. lēmumu Nr.559 „Par nomas maksas noteikšanu
sporta organizācijām”.
2.
Apstiprināt noteikumus Nr.57 „Grozījumi 2014.gada 9.oktobra noteikumos Nr. 44 “Par finansējuma
piešķiršanu sporta pasākumu organizēšanai, sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām Cēsu novadā” “, saskaņā ar
pielikumu.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.

PIELIKUMS
NOTEIKUMI Cēsīs
2017.gada
28.decembrī
Nr.57 Grozījumi Cēsu novada domes 2014.gada 9.oktobra noteikumos Nr. 44 “ Par finansējuma
piešķiršanu sporta pasākumu organizēšanai, sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām Cēsu novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu,
Sporta likuma 7. panta
pirmās daļas 3. un 6. punktu
Izdarīt Cēsu novada domes 2014. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 44 “Par finansējuma piešķiršanu sporta
pasākumu organizēšanai, sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām Cēsu novadā” (apstiprināti ar Cēsu novada domes
2014.gada 9.oktobra lēmumu Nr. 401) šādus grozījumus:
1. noteikt, ka noteikumu 7.9.1.apakšpunkts ir 7.9.1 apakšpunkts;
2. papildināt noteikumus ar 7.9.2 , 7.9.3, 7.9.4, 7.9.5, 7.9.6, 7.9.7 apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.9.2 Sporta biedrības, kuru juridiskā adrese reģistrēta Cēsu novadā vai kuras īsteno licencētas izglītības vai sporta
programmas Cēsu novada bērniem un jauniešiem, var pretendēt uz Pašvaldība finansējumu Cēsu novada sporta bāzu
daļējas nomas maksas apmaksai, ievērojot šādus kritērijus un apmērus:
‘’7.9.2.1. ja biedrība pārstāv Cēsu novadu Latvijas čempionātos augstākajā līgā vai biedrība īsteno licencētas izglītības vai
sporta programmas Cēsu novada bērniem un jauniešiem, - var 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 nedēļā. Ja biedrība pārstāv Cēsu novadu augstākajā līgā ar divām vai
vairākām komandām, tad finansējums tiek piešķirts katrai komandai atsevišķi;
7.9.22. ja biedrība pārstāv Cēsu novadu Latvijas čempionātos amatieru līgās - var piešķirt finansējumu, Pašvaldībai
apmaksājot nomas maksu 90% apmērā no Cēsu novada domes noteiktās nomas maksas par attiecīgās Cēsu novada
sporta bāzes izmantošanu, bet ne vairāk kā par četrām stundām nedēļā. Ja biedrība pārstāv Cēsu novadu Latvijas
čempionātos ar divām vai vairākām komandām, tad finansējums tiek piešķirts katrai komanda atsevišķi.
7.9.3 Pārējā laikā, kas nav minēts Noteikumu 7.9.21. un 7.9.22. apakšpunktos, biedrības nomas maksu maksā pilnā
apmērā, atbilstoši Cēsu novada domes lēmumā noteiktajai maksai.
7.9.4 Organizējot Cēsu novada čempionātus, Cēsu novada pašvaldības sporta bāzes tiek izmantotas bez maksas.
7.9.5 Sporta biedrībām, kas vēlas pretendēt uz Pašvaldības finansējumu Cēsu novada sporta bāzu daļējas nomas maksas
apmaksai, līdz 31. decembrim (2018. gadā līdz 15. janvārim) jāiesniedz pašvaldībai iesniegums un biedrībām, kas nav
iepriekš tekošajā gadā pretendējušas uz Finansējumu sporta veidu attīstībai un biedrībām, Noteikumu 7.8.1., 7.8.2., 7.8.3.,
7.8.4. un 7.8.5. apakšpunktos minētie dokumenti.
7.9.6 Biedrību tiesības pretendēt uz Pašvaldības finansējumu Cēsu novada sporta bāzu daļējas nomas maksas apmaksai
izvērtē Cēsu novada Sporta padome, saskaņā ar biedrību sniegto informāciju.
7.9.7 Ja biedrība saņēmusi Pašvaldības finansējumu Cēsu novada sporta bāzu daļējas nomas maksas apmaksai, biedrībai
nav tiesību saņemt finansējumu sporta bāzes nomas maksas apmaksai no finansējuma sporta veidu attīstībai un
biedrībām.’’
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Lēmums Nr. 368 Par deleģēšanas līgumu
Ziņo: I.Goba, pašvaldības administrācijas vadītāja
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, tajā skaitā - ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, kapsētu izveidošana un uzturēšana.
Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 39. pantu vietējās pašvaldības izveido un uztur dzīvnieku patversmes, izķer,
izmitina un aprūpē izķertos un atsavinātos mājas (istabas) dzīvniekus, kā arī izmitina un aprūpē bezpalīdzīgā stāvoklī
nonākušus savvaļas dzīvniekus vai slēdz līgumu ar fizisko vai juridisko personu par šādu dzīvnieku izķeršanu,
izmitināšanu, uzturēšanu un aprūpi.
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. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa
nosaka, ka privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk,
un pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot
Valsts pārvaldes likuma 41. panta otrās un trešās daļas noteikumus.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes
uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus,
personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus.
2017.gada 2.janvārī Cēsu novada pašvaldība un biedrība ,,Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība” ir noslēgusi Deleģēšanas
līgumu (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 2017.gada 2.janvārī, reģ. Nr. 2/2017/2-20.1), turpmāk – Deleģēšanas līgums,
deleģējot tai no likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punkta un Dzīvnieku aizsardzības likuma 39. pantā
noteiktās pašvaldības funkcijas - dzīvnieku patversmes uzturēšana - izrietošos pārvaldes uzdevumus.
2017.gada 3.oktobrī Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība, reģistrācijas Nr. 40008258185, juridiskā adrese – Cēsu
prospekts 3-2, Priekuļi, Priekuļu novads, LV – 4126, pēc Cēsu novada pašvaldības uzaicinājuma, ir iesniegusi piedāvājumu
(reģ. Nr. 1-37/3657) “Par tiesībām slēgt deleģējuma līgumu un saņemt finansējumu pārvaldes uzdevuma veikšanai”, kur
piedāvājumā ir iekļāvusi detalizētu maksas aprēķinu.
Biedrība ,,Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”, turpmāk arī – Biedrība, ir dibināta 2016. gada 7. novembrī. Biedrības
dibināšanas mērķis ir: veicināt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos dzīvnieku un vides aizsardzības jomā, dzīvnieku un
vides aizsardzība, dzīvnieku patversmes darbības koordinācija, organizācija, apvienošanās un sadarbība, iedzīvotāju
informēšana par klaiņojošo dzīvnieku problēmām un vajadzībām, ziedojumu vākšana labdarības mērķiem u.c.
Lai nodrošinātu no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkta izrietošos pārvaldes uzdevumus, un
konkrēti, gādāt par savas administratīvās teritorijas sanitāro tīrību izķerot, izmitinot un aprūpējot izķertos un atsavinātos
mājas (istabas) dzīvniekus, kā arī izmitina un aprūpē bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušus savvaļas dzīvniekus Cēsu novadā
un veicināt sabiedrības līdzdalību dzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumu risināšanā, biedrībai ,,Cēsu dzīvnieku
aizsardzības biedrība” ir nepieciešamā pieredze, reputācija, resursi, kā arī tajā strādā atbilstoši kvalificēts personāls, par
ko Cēsu novada pašvaldība ir pārliecinājusies izvērtējot biedrības darbību un apstiprinot tās iesniegtos pārskatus
noslēgtā Deleģēšanas līguma izpildē. Ievērojot iepriekš minēto, uzskatāms, ka deleģēšanas līgumā noteiktos pārvaldes
uzdevumus visefektīvāk var veikt biedrība ,,Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo un otro daļu, 41. panta pirmo daļu, 43. panta otro daļu,
431. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 7. panta otro daļu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta ceturto
daļu un 21. panta pirmās daļas 23. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 39. pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 5. punktu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas
21.12.2017. atzinumu (prot. Nr. 16), Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1.
Noslēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību ,,Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”, reģ. Nr. 40008258185, uz
vienu gadu, deleģējot tai no likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punkta un Dzīvnieku aizsardzības
likuma 39. pantā noteiktās pašvaldības funkcijas - dzīvnieku patversmes uzturēšana - izrietošos pārvaldes uzdevumus,
saskaņā ar Deleģēšanas līgumu (pielikumā).
2.
Apstiprināt Deleģēšanas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu.
3.
Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Komunālai nodaļai.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.
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Pielikums
Deleģēšanas līgums
Cēsīs,
2017.gada _.
Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101,
domes priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga personā, kas darbojas uz Cēsu novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk –
Pašvaldība, un
Biedrība “Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”, reģistrācijas Nr.40008258185, juridiskā adrese: Cēsu prospekts 3 -2,
Priekuļi, Priekuļu novads, LV- 4126, tās valdes priekšsēdētājas Diānas Pipures personā, kas darbojas saskaņā ar biedrības
statūtiem, turpmāk - Pilnvarotā persona,
turpmāk saukti - Līdzēji,
ņemot vērā to, ka:
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. beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu
izveidošanu un uzturēšana;
saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 39.pantu pašvaldības izveido un uztur dzīvnieku patversmes, izķer, izmitina un
aprūpē izķertos un atsavinātos mājas (istabas) dzīvniekus, kā arī izmitina un aprūpē bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušus
savvaļas dzīvniekus vai slēdz līgumu ar fizisko vai juridisko personu par šādu dzīvnieku izķeršanu, izmitināšanu,
uzturēšanu un aprūpi;
lai nodrošinātu vienotu Cēsu novada pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tās
apsaimniekošanu, uzturēšanu un izmantošanu sabiedrības interesēs, ir pieļaujama likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktā un Dzīvnieku aizsardzības likuma 39.pantā izrietošo pārvaldes uzdevumu deleģēšana Pilnvarotajai
personai.
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu un 43.pantu, 43.1
panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu 15.panta pirmās daļas 2.punktu un ceturto daļu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 39.pantu un Cēsu novada domes 2017.gada .decembra lēmumu
Nr._ „Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”” (protokols Nr. , .p.),
noslēdz šāda satura deleģēšanas līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Deleģētie pārvaldes uzdevumi
1.1. Pašvaldība deleģē un Pilnvarotā persona apņemas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt šādus
no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā un Dzīvnieku aizsardzības likuma 39.pantā noteiktās
pašvaldības autonomās funkcijas izrietošus pārvaldes uzdevumus:
1.1.1.
gādāt par Cēsu novada administratīvās teritorijas sanitāro tīrību izķerot, izmitinot un aprūpējot izķertos
un atsavinātos mājas (istabas) dzīvniekus, kā arī izmitinot un aprūpējot bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušus savvaļas
dzīvniekus;
1.1.2.
veicināt sabiedrības līdzdalību dzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumu risināšanā, turpmāk –
Uzdevumi.
1.2.
Pilnvarotā persona darbojas Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, tai skaitā, Cēsu
novada pašvaldības dzīvnieku patversmē “Lācīši” Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā. Pilnvarotajai personai nav tiesību
Uzdevumus un no Uzdevumiem izrietošu pakalpojumu sniegšanas pienākumus un tiesības deleģēt citām personām.
2.
Līdzēju pienākumi un tiesības
2.1.
Pašvaldība:
2.1.1.
ar atsevišķu domes lēmumu un līgumu nodod Pilnvarotajai personai pārvaldīšanā un bezatlīdzības
lietošanā Pašvaldības lietošanā esošu nekustamu īpašumu un Pašvaldībai piederošās mantiskās vērtības un aprīkojumu,
kas nepieciešamas Uzdevumu izpildei;
2.1.2.
kontrolē Līguma izpildi;
2.1.3.
Līgumā un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piešķir Pilnvarotajai personai finanšu līdzekļus un citus
resursus Uzdevumu veikšanai;
2.1.4.
īsteno citus pienākumus un tiesības, kas noteikti un izriet no Līguma.
2.2.
Pilnvarotā persona:
2.2.1.
normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā nodrošina savlaicīgu, profesionālu, kvalitatīvu,
mūsdienu prasībām atbilstošu Uzdevumu izpildi;
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2.2.2.
Uzdevumu izpildē ievēro labas pārvaldības un citus valsts pārvaldes principus, ievēro normatīvo aktu
prasības un sadarbojas ar Pašvaldību;
2.2.3.
nodrošina korespondences saņemšanu tās juridiskajā vai citā Pašvaldībai norādītajā korespondences
adresē, par šo adresi vai tās maiņu savlaicīgi informējot Pašvaldību;
2.2.4.
savas kompetences ietvaros un Pašvaldības darbību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un
termiņā sniedz atbildes uz saņemtajiem sarakstes dokumentiem;
2.2.5.
Pašvaldības noteiktajā termiņā sniedz informāciju un paskaidrojumus, saistībā ar trešo personu
saņemtajām sūdzībām par Pilnvarotās personas darbību saistībā ar Uzdevumu izpildi;
2.2.6.
pēc Pašvaldības pieprasījuma tās noteiktajā termiņā sniedz informāciju, kas saistīta ar Uzdevumu veikšanu
un ir nepieciešama Pilnvarotās personas pārraudzības nodrošināšanai Uzdevumu ietvaros;
2.2.7.
Uzdevumu izpildes ietvaros sniedz pakalpojumus par atlīdzību, saskaņā ar Cēsu novada domes
pieņemtajiem lēmumiem;
2.2.8.
veic Uzdevumus saskaņā ar Līguma 1. pielikumu “Pārvaldes uzdevuma apraksts” Cēsu novada
administratīvajā teritorijā;
2.2.9.
par saviem līdzekļiem un savu iespēju robežās uztur, uzlabo un iegādājas Uzdevumu izpildei
nepieciešamās iekārtas un aprīkojumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2.2.10. patstāvīgi piesaista un slēdz līgumus ar juridiskām vai fiziskām personām, lai nodrošinātu Uzdevumu
savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
2.2.11. Līgumā noteiktā kārtībā var lūgt Cēsu novada domi piešķirt finanšu līdzekļus Uzdevumu kvalitatīvas izpildes
nodrošināšanai;
2.2.12. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām Pašvaldības vai valsts iestādēm;
2.2.13. Uzdevumu izpildē ievēro labas pārvaldības un citus valsts pārvaldes principus, kā arī normatīvos aktus (t.sk.,
Cēsu novada domes izdotus iekšējos normatīvos aktus);
2.2.14. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā, informē Pašvaldību, ja nevar nodrošināt pienācīgu un savlaicīgu
Uzdevumu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem, vai tiek pārtraukta kāda Līguma 1.punktā noteiktā Uzdevuma izpilde,
norādot tā iemeslus. Pilnvarotā persona turpina Uzdevuma izpildi līdz Pašvaldība pilnībā pārņem Uzdevumu izpildi
atbilstoši Līguma noteikumiem;
2.2.15. nodrošina Pašvaldības pilnvarotajām personām pieeju visai ar Līgumu saistītajai dokumentācijai, tai skaitā
finanšu informācijai audita veikšanas nolūkā;
2.2.16. nodrošinot Uzdevuma izpildi, savas kompetences ietvaros pārstāv Cēsu novada pašvaldības dzīvnieku
patversmi “Lācīši”, piedalās ar Uzdevuma izpildi saistītās darba grupās, sanāksmēs un pasākumos;
2.2.17. īsteno citus pienākumus un tiesības, kas noteikti un izriet no Līguma un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
attiecīgajā jomā.
3.
Savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu piešķiršanas noteikumi
3.1.
Finansējumu Uzdevumu izpildei veido Pašvaldības budžeta finansējums Līgumā noteiktajā apmērā un
kārtībā, un ziedojumi.
3.2.
Finansējuma izlietojumā Pilnvarotā persona ievēro spēkā esošos normatīvos aktus, tajā skaitā Publisko
iepirkumu likumu.
3.3.
Pilnvarotajai personai piešķirtais finansējums Uzdevumu veikšanai ir 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši
euro)
3.4.
Ar Uzdevumu izpildi saistītos izdevumus (Līguma 2. pielikuma 1-20 punkts) Pašvaldība
apmaksā pēc to faktiskā izlietojuma, nepārsniedzot tāmē norādītos pakalpojumiem paredzētos līdzekļus, 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc Cēsu novada pašvaldības policijas saskaņota pārskata un Pilnvarotās personas rēķina saņemšanas
dienas.
3.5.
Uzdevumu izpildei (Līguma 2. pielikuma 21 punkts) Pašvaldība piešķir Pilnvarotajai personai finansējumu
12 000,00 EUR (divpadsmit tūkstoši euro) pārskaitot to uz Pilnvarotās personas norādīto norēķina kontu 4
proporcionālās daļās reizi ceturksnī. Pirmā ceturkšņa finansējums tiek pārskaitīts 10 dienu laikā no Līguma noslēgšanas
dienas un Pilnvarotās personas rēķina saņemšanas dienas. Nākamo ceturkšņu maksājumi tiek pārskaitīti 10 dienu laikā
pēc iepriekšējā ceturkšņa beigām un Pilnvarotās personas rēķina saņemšanas dienas.
3.6.
Pašvaldība ir tiesīga veikt pārbaudes par Pilnvarotajai personai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un
atbilstību piešķiršanas mērķiem. Pilnvarotā persona nodrošina Pašvaldības pilnvarotajām personām pieeju visai ar
Līgumu saistītajai dokumentācijai, tai skaitā finanšu informācijai audita veikšanas nolūkā. Ja piešķirtie finanšu līdzekļi
pilnībā vai daļēji nav izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķiem, Pilnvarotā persona atmaksā Pašvaldības budžetā finanšu
līdzekļus, kas nav izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķiem.
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3.7.
Ja Pašvaldība, izvērtējot Pilnvarotās personas darbību, ir atzinusi, ka Pilnvarotā persona nav izpildījusi
noteikto Uzdevumu kvalitātes rādītājus vai Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējums ir negatīvs, Pašvaldībai ir tiesības
pārskatīt Pilnvarotai personai piešķirtā finansējuma apmēru.
3.8.
Ja Pilnvarotajai personai piešķirtais finansējums pilnībā nenodrošina Uzdevumu
kvalitatīvu izpildi, Pilnvarotā persona var lūgt Pašvaldībai finanšu līdzekļus un citus resursus Līgumā deleģēto pārvaldes
uzdevumu veikšanai, iesniedzot Pašvaldībai finanšu līdzekļu un citu resursu nepieciešamības pamatojumu un aprēķinus.
3.9.
Pašvaldība izskata Pilnvarotās personas iesniegto finanšu līdzekļu un citu resursu
nepieciešamības pamatojumu un aprēķinus un lemj par finanšu līdzekļu vai citu resursu piešķiršanu, paredzot tos
Pašvaldības gadskārtējā budžetā, vai arī sniedz pamatotu atteikumu.
4.
Pašvaldības un Pilnvarotās personas atbildība
4.1.
Pilnvarotā persona ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā uzņēmusies,
sniedzot no Uzdevumiem izrietošus pakalpojumus. Pilnvarotā persona patstāvīgi, bez Pašvaldības līdzdalības, risina
civiltiesiskus strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, kā arī no citām tiesībām un saistībām, ko tā
uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā.
4.2.
Pašvaldība ir atbildīga par Uzdevumu īstenošanu kopumā.
4.3.
Pašvaldība nodrošina Uzdevumu izpildes pilnīgu un efektīvu pārraudzību un kvalitātes
analīzi.
4.4.
Ja Pilnvarotās personas prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas Uzdevumu
izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret
Pašvaldību, Pilnvarotā persona Pašvaldībai zaudējumus atlīdzina regresa kārtībā.
4.5.
Pilnvarotā persona iesaistās Pašvaldības organizētajās inventarizācijās par Pašvaldībai
piederošām un Pilnvarotajai personai nodotām mantiskām vērtībām un aprīkojumu.
4.6.
Pašvaldība ir atbildīga par Līguma noteikumu pārkāpšanu un nodarītajiem
zaudējumiem Pilnvarotajai personai normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.
4.7.
Iespējamā atbildība Līguma izbeigšanās gadījumā:
4.7.1.
Līguma izbeigšanas gadījumā Pilnvarotā persona iesniedz Pašvaldībai Līguma
izpildes pārskatu;
4.7.2.
Līguma izbeigšanas gadījumā Puses nodrošina Uzdevuma izpildes nepārtrauktību.
5.
Pilnvarotās personas darbības uzraudzība
5.1.
Pilnvarotā persona Līguma izpildes ietvaros ir Pašvaldības pārraudzībā.
5.2.
Pilnvarotā persona izskata privātpersonu iesniegumus par tās darbu Uzdevumu
izpildes ietvaros, ņemot vērā Iesniegumu likumā noteiktos iesniegumu izskatīšanas termiņus un kārtību. Ja privātpersonu
neapmierina Pilnvarotās personas sniegtā atbilde, iesniegumu pēc privātpersonas iniciatīvas izskata Pašvaldība.
5.3.
Pilnvarotā persona Līgumā noteiktā kārtībā sniedz Pašvaldībai pārskatus par Uzdevumu izpildi un
piešķirtā finansējuma izlietojumu, kā arī pēc Pašvaldības pieprasījuma, tajā noteiktajā kārtībā, sniedz jebkuru citu
informāciju par Uzdevumu izpildi un papildus informāciju par pārskatos sniegtajiem datiem.
5.4.
Pašvaldība ir tiesīga veikt pārbaudes par Pilnvarotajai personai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un tā
atbilstību piešķiršanas mērķiem. Ja piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķiem,
Pilnvarotā persona tos pilnībā vai daļēji atmaksā Pašvaldības budžetā attiecīgajā gadā. Ja finanšu līdzekļu atmaksa
apdraud Uzdevumu izpildes nepārtrauktības nodrošināšanu, Pašvaldība var slēgt vienošanos ar Pilnvaroto personu par
finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā laika periodā.
5.5.
Pašvaldība, pārraugot Pilnvarotās personas darbību Uzdevumu izpildē:
5.5.1.
ir tiesīga pieprasīt no Pilnvarotās personas visu nepieciešamo informāciju un paskaidrojumus par
Uzdevumu izpildi;
5.5.2.
apkopo Pilnvarotās personas iesniegtos pārskatus un ziņojumus;
5.5.3.
veic Uzdevuma izpildes kontroli un novērtē Uzdevuma izpildes kvalitāti saskaņā ar Līguma 6. punktā
minētajiem kvalitātes novērtējuma kritērijiem;
5.5.4.
īsteno citas tiesības un pienākumus, kas izriet no Līguma, atbilst Pašvaldības kompetencei un ir
nepieciešami pārraudzības nodrošināšanai.
6.
Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji
6.1.
Pilnvarotā persona Līguma noteiktajā kārtībā un apjomā apņemas nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu
Uzdevuma izpildi.
6.2.
Uzdevumu izpildes kvalitāti Pašvaldība novērtē atbilstoši šādiem novērtējuma kritērijiem:
6.2.1. Pilnvarotās personas darbības atbilstība Līguma noteikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
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6.2.2. Pilnvarotās personas darbības efektivitāte – Līgumā noteikto finanšu līdzekļu un Pilnvarotās personas iegūto
finanšu resursu racionāla izlietošana;
6.2.3. Uzdevumu veikšanas un no tiem izrietošo pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, nepārtrauktība un regularitāte;
6.2.4. pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti;
6.2.5. darbības atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
6.2.6. pēc Pašvaldības ieskatiem citus kritērijus, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem pienācīgā
kvalitātē un apmērā.
6.3.
Līguma 6.2.punktā sasniedzamie kvalitātes rādītāji var tikt mainīti Līdzējiem rakstiski vienojoties, veicot
atbilstošus grozījumus Līgumā, kuri kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.
Pārskatu sniegšanas kārtība
7.1.
Pilnvarotā persona, veicot šajā Līgumā noteikto Uzdevumu, atrodas Pašvaldības funkcionālā pārraudzībā.
7.2.
Pilnvarotā persona reizi ceturksnī (aprīlī, jūlijā, oktobrī un janvārī) iesniedz Pašvaldībai pārskatu par
Līguma izpildi un Pašvaldības finanšu resursu izlietojumu, atspoguļojot attiecīgajā laika periodā veikto funkciju un
Uzdevumu, kā arī sniegto pakalpojumu kvalitatīvos rādītājus, resursu izlietojuma efektivitātes vērtējumu un sniegto
rezultātu atbilstību plānotajiem rezultātiem.
7.3.
Ja minimālie Uzdevumu izpildes rezultatīvie rādītāji nav sasniegti, pārskatā ietverams skaidrojums par
neizpildes iemesliem, iekļaujot pamatojumu (ja ir) par objektīviem attaisnojošiem apstākļiem, kas apliecina, ka neizpildes
rašanās iemesli nav bijuši atkarīgi no Pilnvarotās personas darbības un tā tos nav varējusi ietekmēt, kā arī norāda
neizpildes ietekmi uz Uzdevumu izpildi kopumā un priekšlikumus turpmākajai rīcībai attiecībā uz Uzdevumu izpildes
sasniedzamo rezultatīvo radītāju sasniegšanu.
7.4.
Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pilnvarotās personas pārskatu par Līguma izpildi un
Pašvaldības finanšu resursu izlietojumu biežāk kā norādīts Līguma 7.2. punktā, par to rakstiski informējot Pilnvaroto
personu 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
7.5.
Pašvaldībai pēc pārskata saņemšanas ir tiesības, par to 1 (vienu) nedēļu iepriekš rakstiski brīdinot
Pilnvaroto personu, veikt revīziju par Uzdevumu izpildi, ko veic Pašvaldības noteikta kompetenta persona.
8.
Nepārvarama vara
8.1.
Par nepārvaramu varu Līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš gadījums un apstākļi, kas nav atkarīgs no
Līdzēju gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru nevarēja un nevajadzēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī. Ar
šādiem gadījumiem un apstākļiem tiek saprasti, bet nav ierobežoti, dabas katastrofas, ugunsgrēks, epidēmija, karš,
nemieri, mobilizācija un tamlīdzīgi. Par nepārvaramas varas apstākli netiek uzskatīts Pilnvarotās personas darbinieku
streiks.
8.2.
Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku novēršanai, kā arī noteiktu
Pilnvarotajai personai radītos zaudējumus un iespējas nodrošināt Uzdevumu turpmāku nepārtrauktu veikšanu, iestājoties
nepārvaramas varas gadījumam, Pilnvarotā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā no nepārvaramas
varas gadījuma iestāšanās brīža informē Pašvaldību.
8.3.
Pilnvarotajai personai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku mazināšanai un
novēršanai, pēc iespējas nodrošinot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu nepārtrauktību vai pakalpojumu sniegšanas
atjaunošanu iespējami īsākā laikposmā.
9.
Līguma spēkā stāšanās un grozījumi
9.1.
Līgums ir stājas spēkā no 2018.gada 1.janvāra un ir spēkā līdz 2018.gada 31.decembrim.
9.2.
Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina
pārrunu ceļā, savstarpēji vienojoties vai arī, ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā.
9.3.
Visi Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar
parakstīšanas brīdi (pirms tam saņemot saskaņojumu saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu), ja
Līguma grozījumos nav noteikts citādi.
9.4.
Līdzēji ir tiesīgi izbeigt Līgumu pirms tā darbības termiņa, savstarpēji vienojoties un
noslēdzot vienošanos par Līguma izbeigšanu.
9.5.
Katram Līdzējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, neievērojot Valsts
pārvaldes iekārtas likumā noteikto uzteikuma termiņu, ja otrs Līdzējs rupji pārkāpj Līguma noteikumus vai pastāv svarīgs
iemesls, kas neļauj turpināt Līguma attiecības.
9.6.
Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja vairs nepastāv tā
noslēgšanas pamatnoteikumi vai Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikti deleģēšanas nosacījumi.
9.7.
Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Pilnvarotai personai divu nedēļu laikā no
Līguma izbeigšanas dienas jāiesniedz Pašvaldībai Līguma 7.2.apakšpunktā noteiktais pārskats par Uzdevumu izpildi.
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9.8.
Puses vienojas, ka, gadījumā, ja Pašvaldība noslēgs sadarbības līgumu ar citu
pašvaldību par līdzvērtīgu pārvaldes uzdevuma izpildi attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, tās veic
grozījumus noslēgtajā Līgumā un vienojas par Pilnvarotajai personai veicamajiem uzdevumiem un finansējumu.
10.
Noslēguma jautājumi
10.1.
Līgums neietekmē Līdzēju tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus līgumus, kā arī līdz
šim noslēgto līgumu spēkā esamību, izņemot līgumus par no Uzdevumiem izrietošo pakalpojumu sniegšanas pienākumu
un tiesību deleģēšanu citām personām.
10.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā
pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu grozījumus, kas atceļ Līguma noslēgšanas pamatnoteikumus. Normatīvo
aktu izmaiņu gadījumā Līdzējiem ir pienākums Līgumu piemērot atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
10.3. Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai vienpusējai
uzteikšanai. Ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir spēkā esoši Līdzēju tiesību un
saistību pārņēmējam. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, Pilnvarotās personas tiesību un saistību
pārņēmēju reorganizācijas procesā vienu mēnesi iepriekš brīdinot, ja Pilnvarotās personas reorganizācijas gadījumā
nepastāv deleģēšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi privātpersonai.
10.4.
Līgums sastādīts 2 eksemplāros latviešu valodā, kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks. Katrs
Līdzējs saņem vienu Līguma eksemplāru.
10.5.
Līdzēju rekvizīti un paraksti:

Pašvaldība

Pilnvarotā persona

Cēsu novada pašvaldība
Reģ.
Nr.90000031048
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Banka: A/s SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5
Tālr.: 641 61800, fakss: 641 61801
E-pasta adrese: iac@cesis.lv

Biedrība “Cēsu dzīvnieku aizsardzības
biedrība”
Reģ. Nr. 40008258185
Cēsu prosp. 3 -2, Priekuļi, Priekuļu nov.,
LV-4126
Banka: A/s SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV72 UNLA 0050 0245 7266 2
Tālr.: Nr. 28302365
E-pasta adrese: zoobums@inbox.lv

z.v.
Domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs

z.v.
Valdes priekšsēdētāja Diāna Pipure

1.pielikums
_ Deleģēšanas līgumam Nr._
PĀRVALDES UZDEVUMS
“Par tiesībām slēgt deleģējuma līgumu un saņemt finansējumu
pārvaldes uzdevuma veikšanai”
1. Vispārīgie noteikumi
1.1.
Pārvaldes uzdevuma apraksts:
1.1.1. gādāt par Cēsu novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu, nogādāšanu Cēsu novada
pašvaldības dzīvnieku patversmē “Lācīši” atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012. gada 2.oktobra
noteikumiem Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības”, rūpēties par to izmitināšanu un labturību dzīvnieku
patversmē saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likumu, Veterinārmedicīnas likumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta
2006. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr. 266. “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”, Cēsu novada domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem
noteikumiem Nr. 19 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā” un citām normatīvo aktu prasībām
attiecīgajā jomā;
1.1.2. atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām izķert, izmitināt un aprūpēt bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušus
savvaļas dzīvniekus;
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1.1.3. nodrošināt bezsaimnieka dzīvnieku (t. sk. savvaļas dzīvnieku) mirstīgo atlieku savākšanu un utilizāciju;
1.1.4. uzturēt Cēsu novada pašvaldības dzīvnieku patversmi “Lācīši”;
1.1.5. nodrošināt kvalitatīvu pārvaldes uzdevuma izpildi;
1.1.6. sniegt pārskatu par pārvaldes uzdevuma norisi un nepieciešamajiem uzlabojumiem pārvaldes uzdevuma norisē;
1.1.7. nodrošinot pārvaldes uzdevuma izpildi, savas kompetences ietvaros pārstāvēt Cēsu novada pašvaldības dzīvnieku
patversmi “Lācīši”;
1.1.8. piedalīties ar pārvaldes uzdevuma izpildi saistītās darba grupās, sanāksmēs un pasākumos,
(turpmāk kopā saukts – Pārvaldes uzdevums).
1.2.
Pārvaldes uzdevuma izpildes termiņš – no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.
1.3.
Pārvaldes uzdevuma izpildes vieta – Cēsu novada administratīvā teritorija (patversmes apsaimniekošana –
Krasta iela 1, (divas ēkas, zemes gabals) Cēsis, Cēsu novads. Klaiņojošo un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu savvaļas
dzīvniekus izķeršana – Cēsu novada administratīvā teritorija).
1.4.
Pilnvarotajai personai piešķirtais finansējums pārvaldes uzdevuma veikšanai ir 20 000 EUR (divdesmit
tūkstoši euro) bez PVN.
1.5.
Finansējums pārvaldes uzdevuma veikšanai Pilnvarotajai personai tiek piešķirts deleģējuma līgumā
noteiktajā kārtībā un apjomā.
1.6.
Izdevumi par dzīvnieku barību, medikamentiem, utilizācijas pakalpojumiem, kā arī transporta izdevumi tiek
apmaksāti pēc faktiskā izlietojuma, nepārsniedz pakalpojumiem paredzētos līdzekļus.
1.7.
Reizi ceturksnī (aprīlī, jūlijā, oktobrī un janvārī) Pilnvarotai personai jāsniedz Pasūtītājam pārskatu par
dzīvnieku daudzumu (ievietotie dzīvnieki, adoptētie, mirušie, eitanizētie vai palaistie vaļā), kas ievietoti Cēsu novada
pašvaldības dzīvnieku patversmē “Lācīši”.
1.8.
Pilnvarotā persona spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un apjomā, pirms pārvaldes uzdevuma
izpildes uzsākšanas, jāveic savu darbinieku instruēšanu par darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību u.c. ar
konkrēto darbu izpildi saistītiem darbiem un to riskiem.
1.9.
Pilnvarotajai personai ir jāizstrādā patversmes iekšējās kārtības noteikumi un visi speciālie noteikumi, kas
tiek saskaņoti starp Pašvaldību un Pilnvaroto personu.
1.10. Pilnvarotai personai jāinformē Pašvaldību par konstatētajiem defektiem Pašvaldības ēkās un būvēs, kurus
nevar novērst Pilnvarotās personas darbinieki.
2. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas, nogādāšanas patversmē
un uzturēšanas nosacījumi
2.1.
Nodrošināt nepārtrauktu pārvaldes uzdevuma apraksta 1.1.1.-1.1.5. apakšpunktā minēto pārvaldes
uzdevuma izpildi, t.i. 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī 7 (septiņas) dienas nedēļā.
2.2.
Organizēt klaiņojošo suņu, kaķu un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku (t. sk. savvaļas dzīvnieku)
izķeršanu, turpmāk - dzīvnieku izķeršana, un bezsaimnieka dzīvnieku (t.sk. savvaļas dzīvnieku) mirstīgo atlieku savākšanu
Cēsu novada administratīvajā teritorijā un nogādāšanu dzīvnieku patversmē “Lācīši”.
2.3.
Nodrošināt, ka dzīvnieku izķeršanu veic speciāli apmācīts klaiņojošu dzīvnieku ķērājs, kuram ir biedrības
„Latvijas Veterinārārstu biedrība” izsniegta apliecība, saskaņā ar kuru tam ir atļauts izķert dzīvniekus. Ķeršanas un
transportēšanas laikā nodrošināt dzīvnieku aizsardzības un labturības prasību ievērošanu.
2.4.
Nodrošināt, ka dzīvnieku izķeršana tiek veikta 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī 7 (septiņas) dienas
nedēļā. Izķeršana vai dzīvnieku mirstīgo atlieku savākšana jāveic ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā no pieprasījuma
saņemšanas brīža.
2.5.
Dzīvnieku izķeršana un nogādāšana patversmē tiek veikta saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības policijas
(informatīvā tālruņa numurs 64122735, vai 8911) vai iedzīvotāju pieprasījumu.
2.6.
Par dzīvnieka izķeršanu (izņemot gadījumus, kad plānveida reida laikā tiek izķerti klaiņojošie bezīpašnieka
kaķi) vai dzīvnieka mirstīgo atlieku savākšanu un utilizāciju, Pilnvarotai personai jāsastāda akts divos eksemplāros. Akta
viens eksemplārs 3 (trīs) dienu laikā jānogādā Cēsu novada pašvaldības policijā.
2.7.
Nodrošināt, ka 24 stundu laikā pēc to ievietošanas patversmē dzīvniekiem tiek veikta veterinārā apskate.
Slimiem vai traumētiem dzīvniekiem jānodrošina veterinārmedicīnisko aprūpi 2 (divu) stundu laikā no to ievietošanas
Cēsu novada pašvaldības dzīvnieku patversmē “Lācīši”.
2.8.
Nodrošināt, ka tiek veikta neārstējamo dzīvnieku eitanāzija saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
2.9.
Uzturēt izķertos dzīvniekus patversmē 14 (četrpadsmit) dienas, nodrošinot to barošanu, kopšanu, sanitāro
normu ievērošanu un radušos atkritumu apsaimniekošanu.
2.10. Atdot īpašniekam dzīvnieku, ja tā īpašnieks ir uzrādījis dzīvnieka vakcinācijas apliecību un sedzis visus
izdevumus, kas saistīti ar konkrētā dzīvnieka noķeršanu, transportēšanu, uzturēšanu un vienas darba dienas laikā sniegt
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informāciju Cēsu novada pašvaldības policijai par dzīvnieka nodošanu tā īpašniekam.
2.11. Veikt dzīvnieku eitanāziju un kremēšanu, (iepriekš noslēgtā līguma ar dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu
savācējorganizāciju ietvaros) saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
2.12. Vienu reizi ceturksnī (kopā gadā tiek veikti 4 reidi) Cēsu novada administratīvajā teritorijā tiek veikta
klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas plānveida reids. Par plānveida reida norises laiku Pilnvarotai personai jāvienojas ar Cēsu
novada pašvaldības policiju. Plānveida reida laikā izķertajiem dzīvniekiem:
2.12.1. jānovērtē to veselības stāvokli, nepieciešamības gadījumā tiek veikta slimo un neārstējamo dzīvnieku
eitanāziju.
2.12.2. veselajiem kaķiem tiek veikta vakcinācija, sterilizācija vai kastrācija un pēc 3 (trim) dienām jāatlaiž kaķi tā
ierastajā teritorijā;
2.12.3. kaķēni, kuri nav sasnieguši 3 (trīs) mēnešu vecumu, tiek uzturēti patversmē 14 (četrpadsmit) dienas,
veselajiem dzīvniekiem tiek veikta vakcinācija un nodoti adopcijai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2.13. Ārkārtas gadījumā tiek nodrošināta operatīva dzīvnieka atsavināšana tā īpašniekiem, klaiņojošo dzīvnieku,
bezpalīdzīgā stāvoklī nonākuša savvaļas dzīvnieka izķeršana, pēc iespējas samazinot apdraudējumu apkārtējiem un
pašam dzīvniekam, nodrošinot dzīvniekam neatliekamo veterinārmedicīnisko aprūpi, dzīvnieka izmitināšanu, uzturēšanu
un aprūpi.
2.14. Ārkārtas gadījumos tiek izķerti kaķi, kuri ir pieklīduši un nav piemēroti dzīvei ārā (mājas kaķi vai kaķēni līdz 3
(trīs) mēnešu vecumam, kā arī savainoti un slimi kaķi). Šie dzīvnieki patversmē tiek uzturēti 14 (četrpadsmit) dienas,
veselajiem dzīvniekiem tiek veikta vakcinācija un nodoti adopcijai atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Izvērtējot slimo un
neārstējamo dzīvnieku veselības stāvokli, Pilnvarotā persona izvērtē eitanāzijas nepieciešamību.
2.15. Ārkārtas gadījumos izķertie suņi patversmē tiek uzturēti 14 (četrpadsmit) dienas, veselajiem un sociāli drošajiem
dzīvniekiem tiek veikta vakcinācija un jānodod adopcijai atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Izvērtējot agresīvos
dzīvniekus un slimo un neārstējamo dzīvnieku veselības stāvokli, Pilnvarotā persona izvērtē eitanāzijas
nepieciešamību.
2.16. Ārkārtas gadījumos izķertie bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušie savvaļas dzīvnieki nepieciešamības gadījumā tiek
ievietoti patversmē, tie tiek ārstēti un pēc tam atlaisti savvaļā. Par dzīvnieka izķeršanu jāinformē Valsts Mežu dienests,
Dabas aizsardzības pārvalde un Pārtikas un veterinārais dienests, jānodrošina sugai noteiktie turēšanas apstākļi un
barošana. Ja nepieciešams, ir jāsaņem atļauja tā turēšanai.
2.17. Nodrošināt mirušu dzīvnieku mirstīgo atlieku savākšanu, vietas dezinfekciju, mirstīgo atlieku nodošanu
analīzēm (ja nepieciešams) un utilizāciju. Ja nepieciešams, par dzīvnieka atrašanu jāziņo attiecīgajām institūcijām (Valsts
mežu dienestam, Dabas aizsardzības pārvaldei utt.).
2.18. Visi izsaukumi, noķertie dzīvnieki un savāktie dzīvnieku līķi jāreģistrē speciāli iekārtotā reģistrācijas žurnālā,
kurā tiek norādīts izsaukuma datums, laiks, ziņas par to, no kuras vietas, kad un kādos apstākļos dzīvnieks ir paņemts,
dzīvnieka suga un apraksts, reģistrācijas Nr., dzīvnieka klīniskās izmeklēšanas datums un rezultāti un ziņas par dzīvnieka
jauno īpašnieku, datums, kad dzīvnieks bija sterilizēts vai kastrēts un pēc tam palaists atpakaļ, vai eitanāzijas datums.
2.19. Sniegt nepieciešamās atskaites Cēsu novada pašvaldībai un veterinārajam dienestam.
3.
Patversmes uzturēšanas nosacījumi
3.1.
Pilnvarotā persona pirms Līguma slēgšanas ir iepazinusies ar veicamajiem darbu apjomiem dabā, un
izvērtējusi situācija, lai iegūtu pilnu priekšstatu par teritoriju kopšanas un ēku uzturēšanas darbiem.
3.2.
Pilnvarotai personai izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas nepieciešami pārvaldes uzdevuma izpildei, tai
skaitā, ūdens, kanalizācijas, elektrības, transporta, materiālu, mehānismu u.c. izmaksas.
3.3.
Pakalpojuma izpildes prasības:
3.3.1. rūpīgs ikdienas darbs ar augstām kvalitātes un ētikas prasībām. Kontroli veic Pasūtītāja pārstāvis;
3.3.2. nodrošināt patversmes teritorijas un ēku estētisku vizuālo izskatu, profesionālu kopšanu un ilgtspējīgu
saglabāšanu;
3.3.3. regulāra kontaktēšanās ar Pašvaldības pārstāvi;
3.3.4. darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstības nodrošināšana vietai, kur tiek sniegti
pakalpojumi;
3.3.5. ja Pilnvarotā persona konstatē jebkādus postījumus, vandālismu vai citus likuma pārkāpumus, kas būtiski
ietekmē apsaimniekojamo teritoriju un tajā esošo elementu kvalitāti, tai nekavējoties jāziņo Cēsu novada pašvaldības
policijai. Piedaloties pašvaldības policijas pārstāvjiem, tiek sastādīts akts par postījumiem un to apmēru.
3.3.6. Pilnvarotai personai ir tiesības izteikt priekšlikumus, ierosinājumus teritorijas un ēku uzlabošanai,
saglabāšanai, atjaunošanai;
3.3.7. veikt regulāru zāliena pļaušanu (zālei jābūt nopļautai vienādā augstumā un ne garākai par 5 - 6 cm), ne
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retāk kā reizi divās nedēļās, nopļautās zāles savākšana (pēc nepieciešamības);
3.3.8. izvest atkritumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
3.3.9. ēku un būvju uzturēšana labā tehniskajā un sanitārajā stāvoklī, apkures nodrošināšana,
3.3.10. komunikāciju uzturēšana,
4.

Plānotie darbu apjomi

Nr.
Pārvaldes uzdevums
Vienības Daudzums
p.k.
Plānveida klaiņojošu suņu, kaķu un citu dzīvnieku ķeršana un noķerto dzīvnieku
nogādāšana dzīvnieku patversmē
Kaķu ķeršana, 3 (trīs) dienu uzturēšana, bez eitanāzijas, ar
sterilizāciju
gab.
60
1.
vai kastrāciju un palaišanu atpakaļ ierastajā teritorijā
gab.
15
2.
Kaķu ķeršana, eitanāzija, mirstīgo atlieku utilizācija
20
3.
Kaķu ķeršana, 14 dienu uzturēšana (kaķēni līdz 3 mēnešu vecumam) gab.
Ārkārtas klaiņojošu suņu, kaķu un citu dzīvnieku ķeršana un noķerto dzīvnieku
nogādāšana dzīvnieku patversmē
gab.
50
4.
Suņu ķeršana, 14 dienu uzturēšana bez eitanāzijas
10

6.

Suņu ķeršana un 14 dienu uzturēšana ar eitanāziju un līķa utilizāciju gab.
gab
Suņu sterilizācija/kastrācija

7.

Kaķu ķeršana, 14 dienu uzturēšana un sterilizācija

gab.

30

8.

Kaķu ķeršana, 14 dienu uzturēšana un kastrācija

gab.

60

9.

Kaķu ķeršana, 14 dienu uzturēšana un eitanāzija un utilizācija

gab.

15

10.

Kaķu ķeršana, 14 dienu uzturēšana (kaķēni līdz 3 mēnešu vecumam) gab.
gab.
Cita dzīvnieka (arī savvaļas) ķeršana un nogādāšana patversmē
Atrasto dzīvnieku mirstīgo atlieku savākšana, veicot to utilizāciju,
gab.
vietas dezinfekciju
Savvaļas dzīvnieku ķeršana, izolēšana un eitanāzija, ja pastāv draudi,
gab.
ka šie dzīvnieki ir bīstami vai tie ir infekcijas slimību pārnēsātāji

10

5.

11.
12.
13.

34

5
20
6

Plānoto darbu apjomā norādīto uzskaites vienību skaitam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam nav pienākums
pilnībā izmantot norādīto vienību skaitu un Pretendentam nav tiesību šajā sakarā celt jebkāda pretenzijas.

2.pielikums
_ Deleģēšanas līgumam Nr._
tĀME
“Par tiesībām slēgt deleģējuma līgumu un saņemt finansējumu
pārvaldes uzdevuma veikšanai”
Nr.
Izmaksu veids
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Izbraukums
Ķērāja darbs
Kaķeņu sterilizācija
Runču kastrācija
Kaķu eitanāzija un utilizācija
Kaķu uzturēšana
Kaķu attārpošana un atblusošana
Kaķu vakcinācija
Suņu uzturēšana
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Vienas
vienības
Vienība Daudzums cena
EUR bez
PVN
gab.
120
5,00
h
450
2,50
gab.
80
18,00
gab.
40
8,00
gab.
30
4,00
diena
360
2,00
gab.
180
1,30
gab.
50
3,50
diena
360
4,00

Kopā
EUR bez
PVN
600,00
1125,00
1440,00
320,00
120,00
720,00
234,00
175,00
1440,00

10. Suņu attārpošana un atblusošana
11. Suņu vakcinācija

gab.
gab.

40
25

1,30
3,50

12. Suņu sterilizācija

gab.

24

45,00

13
14

gab
gab.

10
10

22,00
15,00

220,00
150,00

gab.

5

10,00

50,00

gab.

20

6,50

130,00

gab.

6

15,00

90,00

gab.

180

3,00

540,00

gab.

10

10,00

100,00

gab.

30

4,00

120,00

gab.

1

11 206,50

11 206,50

Suņu kastrācija
Suņu eitanāzija un utilizācija
Savvaļas vai lauksaimniecības dzīvnieka
15 izķeršana un nogādāšana patversmē (bez
izbraukuma maksas)
Dzīvnieka mirstīgo atlieku savākšana, vietas
16 dezinfekcija, utilizācija (bez izbraukuma
maksas)
Savvaļas dzīvnieka ķeršana, eitanāzija,
17
nodošana analīzēm (bez izbraukuma maksas)
18 Ārsta vizīte
Iemidzinošo ampulu pielietošana (1 šāviens/
19
injekcija)
20 Suņa apzīmēšana ar mikročipu
Krasta ielas 1, Cēsīs, Cēsu novadā
apsaimniekošana (darbi veicami saskaņā ar
21
tehniskajā speciﬁkācijā izvirzītajiem
nosacījumiem) 12 mēneši
KOPĀ Līgumcena EUR bez PVN

52,00
87,00
1080

20 000,00

Tāmes norādītajā summā iekļautas visas nodevas un nodokļi, izņemot PVN, un visas ar Uzdevuma izpildi
saistītās izmaksas (ķeršanas, transporta, veterinārārsta pakalpojumu izmaksas, apglabāšana vai kremēšana un citas
izmaksas, t. sk. komunālie pakalpojumi), kas saistītas ar kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvajiem
aktiem un Līguma prasībām).
Tāmē norādīto uzskaites vienību skaitam ir informatīva nozīme. Pašvaldībai nav pienākums pilnībā izmantot
norādīto vienību skaitu un Pilnvarotai personai nav tiesību šajā sakarā celt jebkādas pretenzijas.
Pašvaldība
Pilnvarotā persona

J.Rozenbergs
D.Pipure

Lēmums Nr. 369 Par kustamas mantas un nekustamā īpašuma Krasta ielā 1,
Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Cēsu dzīvnieku
aizsardzības biedrība”
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Nekustamais īpašums, kas sastāv no 2 (divām) nedzīvojamām ēkām (kadastra numurs 4201-006-0106-001 (89,5 m2
platībā); kadastra numurs 4201-006-0106-002 (36,1 m2 platībā) un pašvaldībai piekrītoša zemes gabala (4762,0 m2
platībā), kas atrodas Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, turpmāk kopā saukts – Nekustamais īpašums. Ēku tiesiskais
valdītājs ir Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA", vienotais reģistrācijas numurs 49503000754,
juridiskā adrese Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, turpmāk – SIA “VINDA”.
07.03.2011.gada 7.martā Cēsu novada pašvaldība un SIA “VINDA” ir noslēgusi līgumu par nekustamā īpašuma nodošanu
bezatlīdzības lietošanā (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts 11.03.2011., reģ. Nr. 135/2011/2-20.2), turpmāk – Līgums, ar
kuru SIA “VINDA” ir nodevusi Cēsu novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu, kas atrodas Krasta
ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, un sastāv no 2 (divām) nedzīvojamām ēkām (kadastra numurs 4201-006-0106-001 (89,5 m2
platībā) un kadastra numurs 4201-006-0106-002 (36,1 m2 platībā). Iepriekš minētais nekustamais īpašums (2 (divas)
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nedzīvojamās ēkas) bezatlīdzības lietošanā ir nodots ar mērķi - izveidot un uzturēt tajā dzīvnieku patversmi.
Pamatojoties uz 20.12.2017. SIA „Vinda” valdes sēdes protokola Nr.9 izrakstu, ar kuru ir atļauts nodot Cēsu novada
pašvaldības bezatlīdzības lietošanā esošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, un sastāv no
2 (divām) nedzīvojamām ēkām (kadastra numurs 4201-006-0106-001 (89,5 m2 platībā) un kadastra numurs
4201-006-0106-002 (36,1 m2 platībā), trešajai personai deleģējot tai no likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
2. punkta un Dzīvnieku aizsardzības likuma 39. pantā noteiktās pašvaldības funkcijas - dzīvnieku patversmes
uzturēšana - izrietošos pārvaldes uzdevumus. SIA „Vinda” dotā rakstveida atļauja ir spēkā līdz noslēgtā Līguma
darbības termiņa beigām, t.sk. ņemot vērā iespējamos Līguma termiņa pagarinājumus.
28.12.2017. Cēsu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.368 „Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Cēsu
dzīvnieku aizsardzības biedrība”” (protokols Nr.18, 11.p.) ar kuru biedrībai ir deleģēts no likuma ,,Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 2. punkta un Dzīvnieku aizsardzības likuma 39. pantā izrietošs pārvaldes uzdevums.
Ievērojot iepriekš minēto, un lai nodrošinātu deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanu biedrībai “Cēsu dzīvnieku
aizsardzības biedrība” ir nepieciešams nodot bezatlīdzības lietošanā Nekustamo īpašumu un kustamo mantu un
aprīkojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 77.panta
otro daļu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu,
5.panta trešo, ceturto un sesto daļu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.12.2017. atzinumu (prot. Nr. 16), Cēsu
novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1.
Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, reģ.Nr.90000031048, nodot biedrībai “Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”,
reģistrācijas Nr.40008258185, juridiskā adrese: Cēsu prospekts 3 -2, Priekuļi, Priekuļu novads, LV- 4126, bezatlīdzības
lietošanā no 01.01.2018. līdz 31.12.2018. nekustamo īpašumu, kas sastāv no 2 (divām) nedzīvojamām ēkām (kadastra
numurs 4201-006-0106-001 (89,5 m2 platībā); kadastra numurs 4201-006-0106-002 (36,1 m2 platībā) un pašvaldībai
piekrītošu zemes gabalu (kadastra numurs 4201-006-0106, 4762,0 m2 platībā), kas atrodas Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu
novadā, paredzētajam lietojumam atbilstošā tehniskā stāvoklī.
2.
Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, reģ. Nr.90000031048, nodot biedrībai Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”,
reģistrācijas Nr. 40008258185, juridiskā adrese: Cēsu prospekts 3 -2, Priekuļi, Priekuļu novads, LV- 4126, bezatlīdzības
lietošanā (60,5 inventāra daudzuma vienības un 3 gab. pamatlīdzekļi) Mantas (saskaņā ar pielikumu), paredzētajam
lietojumam atbilstošā tehniskā stāvoklī.
3.
Nekustamo īpašumu un kustamo mantu nodot uz deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes laiku un noteikt, ka
biedrībai “Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”, reģistrācijas Nr. 40008258185, ir pienākums atdot Nekustamo īpašumu
un kustamo mantu atpakaļ Cēsu novada pašvaldībai, beidzoties deleģēšanas līguma termiņam, vai izbeidzot deleģēšanas
līgumu pirms deleģēšanas līgumā noteiktā termiņa beigām.
4.
Biedrībai “Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”, reģistrācijas Nr. 40008258185, atļauts veikt Nekustamā
īpašuma apdares atjaunošanu, ja tas nepieciešams tās paredzētās darbības nodrošināšanai, biedrībai ieguldot savus vai
piesaistītos finanšu līdzekļus. Būvniecības darbi veicami, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, un izdevumi to
veikšanai netiek kompensēti.
5.
Ar pārņemšanas brīdi bezatlīdzības lietošanā biedrība “Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”, reģistrācijas Nr.
40008258185, uzņemas visas Nekustamā īpašuma īpašnieka tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu tā uzturēšanu,
saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu, kā arī apņemas segt ar Nekustamā īpašuma uzturēšanu
saistītos izdevumus.
6.
Apstiprināt Vienošanos par kustamas mantas un nekustamā īpašuma Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā,
nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”, saskaņā ar Vienošanās pielikumu.
7.
Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Komunālai nodaļai.
8.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
VIENOŠANĀS
par kustamas mantas un nekustamā īpašuma Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā,
nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Cēsīs,
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2017.gada
._
Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,
turpmāk - Pašvaldība, kuras vārdā, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Cēsu novada pašvaldības nolikumu, rīkojas
Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, un
Biedrība “Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”, reģistrācijas Nr.40008258185, juridiskā adrese: Cēsu prospekts 3 -2,
Priekuļi, Priekuļu novads, LV- 4126, turpmāk –Biedrība, kuras vārdā, saskaņā ar biedrības statūtiem rīkojas valdes
priekšsēdētāja Diāna Pipure,
turpmāk tekstā abi kopā saukti – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs,
ievērojot, ka ar Cēsu novada domes 2017.gada . lēmumu Nr._ „Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Cēsu
dzīvnieku aizsardzības biedrība”” (protokols Nr. , .p.) Biedrībai ir deleģēts no likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 2. punkta un Dzīvnieku aizsardzības likuma 39. pantā izrietošs pārvaldes uzdevums,
201.gada Cēsu novada pašvaldība un biedrība ,,Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība” ir noslēgusi Deleģēšanas līgumu
(reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 201.gada _, reģ. Nr. ), turpmāk – Deleģēšanas līgums,
pamatojoties uz Cēsu novada domes 2017.gada . lēmumu Nr._ „ Par Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās
mantas un valdījumā esošā nekustamā īpašuma Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā
biedrībai “Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”” (protokols Nr. ., .p.),
Līdzēji noslēdz vienošanos par kustamās mantas un nekustamā īpašuma Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu
bezatlīdzības lietošanā, turpmāk - Vienošanās:
1.
VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS
1.1. Pašvaldība nodod Biedrībai un Biedrība pieņem no Pašvaldības bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu, kas
sastāv no 2 (divām) nedzīvojamām ēkām (kadastra numurs 4201-006-0106-001 (89,5 m2 platībā); kadastra numurs
4201-006-0106-002 (36,1 m2 platībā)) un pašvaldībai piekrītoša zemes gabala (4762,0 m2 platībā), kas atrodas Krasta
ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, turpmāk - Nekustamais īpašums, un Pašvaldībai piederošās mantiskās vērtības un
aprīkojumu, turpmāk – Manta, saskaņā ar Līguma 1. pielikumu.
1.2. Nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs ir SIA „Vinda”, un Biedrība apņemas lietot Nekustamo īpašumu,
ievērojot starp SIA „Vinda” un Cēsu novada pašvaldību 2011.gada 7.martā noslēgtā līguma par nekustamā īpašuma
nodošanu bezatlīdzības lietošanā noteikumus (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts 2011.gada 11.martā, reģ. Nr.
135/2011/2-20.2), saskaņā ar Līguma 2. pielikumu.
1.3. Nekustamais īpašums un Manta bezatlīdzības lietošanā Biedrībai tiek nodota ar mērķi: Biedrībai deleģēta no
likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punkta un Dzīvnieku aizsardzības likuma 39. pantā izrietoša pārvaldes
uzdevuma izpildei.
1.4. Bezatlīdzības lietošanā nodotās (60,5 inventāra daudzuma vienības un 3 gab. pamatlīdzekļi) Mantas (saskaņā
ar 1.pielikumu).
1.5. Nekustamais īpašums un Manta bezatlīdzības lietošanā tiek nodota Biedrībai ar nodošanas – pieņemšanas aktu,
šīs Vienošanās parakstīšanas dienā. Nodošanas – pieņemšanas akts kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.
2.
VIENOŠANĀS TERMIŅŠ UN TĀ PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA
2.1.
Nekustamais īpašums un Manta tiek nodota bezatlīdzības lietošanā uz 1 (vienu) gadu, no 2018.gada
1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.
2.2.
Nekustamais īpašums un Manta nododama atpakaļ Pašvaldībai pēc noslēgtās Vienošanās termiņa beigām.
2.3.
Vienošanās tiek izbeigta pirms termiņa, ja tiek izbeigts ar Deleģēšanas līgums, kā arī gadījumā, kad netiek
ievēroti Vienošanās nosacījumi. Vienošanās tiek uzskatīta par izbeigtu no brīža, kad Biedrība ir saņēmusi attiecīgu
rakstisku paziņojumu.
2.4.
Pašvaldībai ir tiesības, rakstiski informējot Biedrību trīs mēnešus iepriekš, vienpusēji atkāpties no
noslēgtās Vienošanās, neatlīdzinot Biedrībai zaudējumus, kas saistīti ar Vienošanās pirmstermiņa izbeigšanu, ja
Nekustamais īpašums vai Manta Pašvaldībai nepieciešamas sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos
noteikto publisko funkciju veikšanai.
2.5.
Pašvaldībai ir tiesības, 1 (vienu) mēnesi par to rakstiski brīdinot Biedrību, izbeigt Vienošanos pirms
termiņa, neizmaksājot Biedrībai nekādas kompensācijas, ja Biedrība:
2.5.1.
izmanto Nekustamo īpašumu vai Mantu mērķiem, kādi nav paredzēti šajā Vienošanās, vai arī pārkāpj to
izmantošanas noteikumus;
2.5.2.
patvaļīgi, bez saskaņošanas ar Pašvaldību, vai arī pārkāpjot attiecīgos normatīvos aktus, veic Nekustamā
īpašuma pārbūvi;
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2.5.3.
bez rakstiskas Pašvaldības atļaujas nodod Nekustamo īpašumu vai Mantu lietošanā trešajām personām;
2.5.4.
citos gadījumos, kad Biedrība nepilda šajā Vienošanās noteiktos pienākumus, saistības un pārkāpj savas
tiesības.
2.6.
Biedrībai ir tiesības jebkurā laikā prasīt Vienošanās pirmstermiņa izbeigšanu, rakstiski brīdinot par to
Pašvaldību ne mazāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
2.7.
Vienošanās ir saistoša Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.
3.
LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1.
Biedrības tiesības un pienākumi:
3.1.1.
Nekustamo īpašumu un Mantu izmantot atbilstoši Vienošanās 1.3.apakšpunktā paredzētajam mērķim;
3.1.2.
vienu reizi gadā sniegt atkaiti Cēsu novada domei par paveikto saistībā ar Nekustamā īpašuma un Mantas
lietošanas mērķi, kas noteikts Vienošanās 1.3.apakšpunktā;
3.1.3.
uzņemties visas Nekustamā īpašuma un Mantas īpašnieka tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu to
saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu;
3.1.4.
veikt samaksu par Pašvaldības nodrošinātajiem komunālajiem pakalpojumiem Telpām (elektroenerģija,
aukstais ūdens un kanalizācija, apkure, sadzīves atkritumu utilizācija), kā arī segt ar telpu uzturēšanu saistītos izdevumus.
Biedrība samaksu veic katru mēnesi par iepriekšējo mēnesi 10 (desmit) darba dienu laikā no atbilstoša Pašvaldības
rēķina saņemšanas, Biedrības norādītās bankas kontā. Norādot maksas apmēru, rēķinā tiek norādīts laika periods, par
kādu ir noteikta maksa. Rēķini tiek sagatavoti elektroniski un nosūtīti uz Biedrības elektroniskā pasta adresi:
zoobums@inbox.lv. Šādi sagatavoti rēķini ir derīgi bez paraksta. Maksājumos par elektroenerģiju, ūdeni un
kanalizācijas nosēdaku izvešanu Pašvaldība darbojas kā starpnieks Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē.
3.1.5.
godprātīgi pildīt Vienošanās saistības, saudzīgi izturēties pret Nekustamo īpašumu un Mantu, uzturēt tās
kārtībā;
3.1.6.
nodrošināt ugunsdrošības, elektroenerģijas izmantošanas, vides aizsardzības, higiēnas un citu noteikumu
un prasību ievērošanu Nekustamajā īpašumā, uzņemties pilnu materiālo atbildību šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā,
sedzot visus zaudējumus, kas Pašvaldībai radušies sakarā ar minēto noteikumu pārkāpšanu;
3.1.7.
veikt Nekustamā īpašuma apdares atjaunošanu, ja tas nepieciešams paredzētās darbības nodrošināšanai,
ieguldot savus vai piesaistītos finanšu līdzekļus. Būvniecības darbus veikt, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības,
un izdevumi to veikšanai netiek kompensēti;
3.1.8.
izbeidzoties saistībām starp Līdzējiem, Biedrībai ir pienākums atbrīvot Nekustamo īpašumu un nodot
Mantu 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā pēc Vienošanās termiņa beigām, vai Vienošanās izbeigšanas brīža. Šis termiņš
netiek uzskatīts par Vienošanās darbības termiņa pagarinājumu. Biedrībai ir tiesības pretendēt uz Nekustamā īpašuma
vai Mantas atkārtotu iegūšanu bezatlīdzības lietošanā, ja tiek izpildīti visi Vienošanās nosacījumi Vienošanās darbības
laikā;
3.1.9.
Biedrībai nav tiesību Nekustamo īpašumu vai Mantu nodot lietošanā trešajām personām vai citādi
apgrūtināt tās bez rakstiskas Pašvaldības atļaujas;
3.1.10. patstāvīgi, neizvirzot pretenzijas Pašvaldībai, risināt visus jautājumus, kas saistīti ar radīto bojājumu
novēršanu un zaudējumu kompensāciju gadījumā, ja Nekustamajam īpašumam vai Mantai radušies bojājumi Biedrības vai
trešo personu vainas dēļ;
3.1.11. atbildēt par visu personu rīcību, kuras atrodas Nekustamajā īpašumā, kā arī uzņemties personisku un materiālu
atbildību par zaudējumiem un bojājumiem, kas nodarīti Nekustamajam īpašumam vai Mantai Biedrības darbinieku vai
apmeklētāju neuzmanības dēļ vai ar ļaunu nolūku.
3.2.
Pašvaldības tiesības un pienākumi:
3.2.1.
nodot Biedrībai lietošanā Vienošanās 1.1.apakšpunktā minēto Nekustamo īpašumu un Mantu;
3.2.2.
nodrošināt komunālos pakalpojumus Nekustamajam īpašumam (elektroenerģija, aukstais ūdens un
kanalizācijas nosēdakas izvešana), Nekustamā īpašuma drošu ekspluatāciju, un veikt nekustamā īpašuma apdrošināšanu;
3.2.3.
Vienošanās darbības beigās pieņemt no Biedrības Nekustamo īpašumu un Mantu atbilstoši pieņemšanas –
nodošanas aktam, ar noteikumu, ka nodošanas brīdī Nekustamā īpašuma un Mantas stāvoklis pilnībā atbilst Vienošanās
prasībām;
3.2.4.
netraucējot Biedrību un iepriekš saskaņojot ar to, veikt Nekustamā īpašuma vai Mantas vispārējo apskati,
pārliecināties par to izmantošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
3.2.5.
ārkārtas apstākļu gadījumā iekļūt Nekustamajā īpašumā bez iepriekšēja brīdinājuma;
3.2.6.
veikt kontroli, vai Nekustamais īpašums un Manta tiek izmantota likumīgi un lietderīgi, kā arī atbilstoši
Vienošanās noteiktajam mērķim.
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3.3.
Pašvaldība nav atbildīga par pārtraukumiem komunālo pakalpojumu nodrošināšanā, ja minēto
pakalpojumu piegādes traucējumi nav radušies Pašvaldības vainas dēļ.
4.
NOBEIGUMA NOTEIKUMI
4.1.
Strīdus, kas Līdzējiem varētu rasties saistībā ar Vienošanās izpildi Līdzēji risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja
Līdzēji nevar savstarpēji vienoties, strīdus jautājums nododams izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā, pēc Nekustamā
īpašuma atrašanās vietas.
4.2.
Līdzēji saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem savstarpēji ir materiāli
atbildīgi par Vienošanās saistību pārkāpšanu, kā arī otram Līdzējam radītiem zaudējumiem.
4.3.
Biedrība ir pilnībā atbildīga par visiem Pašvaldībai vai trešajām personām radītajiem zaudējumiem, ja tā
nepilda Vienošanās noteikumus, t.sk., nepareizu inženierkomunikāciju un sistēmu lietošanas gadījumā.
4.4.
Līdzēji nav atbildīgi par Vienošanās saistību neizpildi un neizpildes radītājiem zaudējumiem, ja tas noticis
nepārvaramas varas apstākļu dēļ (dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Par līgumsaistību izpildes neiespējamību
minēto apstākļu dēļ Līdzējs rakstiski informē otru Līdzēju 5 (piecu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja
nepieciešams, vienojas par turpmāko Vienošanās izpildes kārtību vai izbeigšanu.
4.5.
Ja kādu Biedrības darbību rezultātā Pašvaldībai tiek uzlikts naudas sods vai aprēķinātas soda sankcijas,
t.sk., saistītas ar neatbilstošu Nekustamā īpašuma vai Mantas izmantošanu, atbildība par šādām sankcijām pilnībā tiek
uzlikta Biedrībai.
4.6.
Vienošanās var tikt grozīta un papildināta, Līdzējiem vienojoties. Visi grozījumi un papildinājumi stājas
spēkā pēc to rakstveida noformēšanas un abpusējas parakstīšanas, kļūstot par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.
4.7.
Gadījumā, ja kāds no Vienošanās noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē citus Vienošanās
noteikumus.
4.8.
Vienošanās sastādīta 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katram Līdzējam. Abiem Vienošanās
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Pašvaldība
Cēsu novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000031048,
PVN reģ. Nr. LV90000031048
Bērzaines iela 5, Cēsis,
Cēsu novads, LV-4101
Banka: AS SEB banka,
Bankas kods: UNLALV2X,
Konts: LV51 UNLA 0004 0131 3083 5

Biedrība
Biedrība “Cēsu dzīvnieku aizsardzības
biedrība”
Reģ. Nr. 40008258185
Cēsu prosp. 3 -2, Priekuļi
Priekuļu nov.,
LV-4126
Banka: A/s SEB
Banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV72 UNLA 0050 0245 7266 2
Tālr.: Nr. 28302365
E-pasta adrese: zoobums@inbox.lv

_z.v.
domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs
z.v.
valdes priekšsēdētājs Diāna Pipure

Vienošanās 1. pielikums

Pieņemšanas – nodošanas akts
par mantiskām vērtībām un aprīkojumu
Šis akts sastādīts 30.12.2017. Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, piedaloties:
Pašvaldības – Cēsu novada domes pārstāvim, Komunālās nodaļas komunālinženierim Marekam Pavāram un Pilnvarotās
personas – Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība pārstāvei, valdes priekšsēdētājai Diānai Pipurei, kas abi kopā un katrs
atsevišķi tiek saukti Puses, par to, ka pamatojoties uz noslēgto 30.12.2016. Deleģējuma līgumu Nr. _ Pašvaldība nodod, un
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Pilnvarotā persona pieņem sekojošas mantiskās vērtības un aprīkojumu:
N.p.k.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nosaukums
Bruģēts laukums 26m² (pamatne suņu
voljēram)
Voljēra sēta-metināts drāšu žogs Parco
green (175m) ar metāla stabiem (46x12
gab), vienvirziena vērti 12 gb
Voljēra komplekts (3 sekcijas) 9*5m
Būris ķeršanai
Galds
Krātiņš metāla saliekamais
Krēsls
Plaukts koka
Plaukts plastmasas
Plaukts
Skapis divdaļīgs
Sols koka
Sūknis Pentair FP14KVX
Ugunsdzēšamais aparāts
Urbjmašīna Makita
Šļūtene
Fiksators suņu ķeršanai
Kaķu kāpslis
Tīkls suņu ķeršanai
Voljers (koka būda)
Suņu būda
Siltināta suņu būda
Ledusskapis (lietots)
Saldētava horizontālā (lietota)

Mērv.

Skaits

Kods

Inventāra Nr.

gb

1.

P151427

gb

1.

P110247

gb
gb
gb
gb
gb
gb
gb
gb
gb
gb
gb
gb
gb
m
gb
gb
gb
gb
gb
gb
gb
gb

1.
1.
1.
6.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
26,50
1.
1.
1.
2.
5.
3.
1.
1.

P130141
Būrķer
Gald
Krātmet
Krēsls
Plaukok
Plaukpla
Plaukts
Skapdivd
Solkok
SūkņPenta
Ugapar
UrbjMak
Šļūt
Fikssag
Kaķkāp
Tīklķer
Volj
Suņb
Siltsuņu
Ledussk
Sald.hor

Puses parakstot šo aktu apliecina, ka tām nav/ir (vajadzīgo pasvītrot) vienai pret otru materiāla
rakstura pretenzijas sakarā ar mantisko vērtību un aprīkojuma pieņemšanu, lai nodrošinātu pārvaldes uzdevuma
veikšanu.
Šis akts sastādīts un parakstīts divos eksemplāros. Katrai Pusei viens eksemplārs.
Pašvaldība
_ M.Pavārs

Pilnvarotā persona
_ D. Pipure

Lēmums Nr. 370 Par pirmsskolas grupas atvēršanu Līvu sākumskolā
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz Latvijas Nacionālo attīstības plānā 2014.-2020.gadam (apstiprināts Saeimā 2012.gada 20.decembrī)
minēto uzdevumu – nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību, uz Izglītības attīstības pamatnostādnēm
2014.-2020.gadam (apstiprināts Ministru kabinetā 07.01.2014.), kas nosaka, ka veidojot iestāžu pakalpojumu piedāvājumu,
pirmsskolas izglītība jānodrošina maksimāli tuvu dzīvesvietai neatkarīgi no ģeopolitiskajiem kritērijiem, likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam izvirzīto stratēģisko attīstības
virzienu – augsta iedzīvotāju dzīves kvalitāte, nodrošinot pieejamu un kvalitatīvu izglītību, veselību un mājokli, ievērojot
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.12.2017. (prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par
(E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1.

Atvērt jaunu pirmsskolas grupu Līvu sākumskolā ar 2018.gada 18.janvāri.

32. no 41

2. Izveidot papildus šādas pedagoģisko darbinieku amata vienības:
2.1. pirmsskolas izglītības skolotājs 1.667 likmes;
2.2. pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs 0.208 likmes;
2.3. pirmsskolas izglītības sporta skolotājs 0.154 likmes;
2.4. skolotājs logopēds 0.028 likmes;
2.5. pirmsskolas izglītības metodiķis 0.125 likmes.
3. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai 2018.gada budžetā plānot nepieciešamo finansējumu jaunas
pirmsskolas grupas atvēršanai Līvu sākumskolā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 371 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai izglītībai,
profesionālajai izglītībai
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2018. gadam”, 6.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām- pašvaldību pamata
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Cēsu novada pašvaldības
02.09.2016. lēmumu Nr.232 „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.12.2017.(prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu
novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālo izglītības
iestāžu, pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 2 334 384.00 EUR, (divi miljoni trīs simti trīsdesmit četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri
euro 00 centi) sadalīt:
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

1.1.

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

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

Mērķdotācija
I-VIII
EUR
241 712.00

tajā skaitā
kvalitātes pakāpēm

410 832.00
538 504.00
355 880.00
317 480.00
184 688.00
43 208.00
62 696.00
179 384.00
2 334 384.00

24 361.00
22 785.00
10 017.00
12 569.00
5 689.00
2 497.00
1 449.00
6 112.00
100 104.00

14 625.00

2. Lēmums ir spēkā līdz 2018.gada 31.augustam.
3.Uzdot DACVģimnāzijai (direktore D. Eglīte), Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G. Bērziņa), Cēsu Pilsētas vidusskola
(direktore A. Sīmane), Cēsu 1. pamatskolai (direktore A.Būre), Cēsu 2. pamatskolai (direktore I.Brammane), Cēsu pilsētas
Pastariņa sākumskolai (direktore R.Blaževica), Līvu sākumskolai (direktore A.Gabranova), Rāmuļu pamatskolai
(direktora p.i. A.Gabranova), Cēsu Profesionālajai vidusskolai (direktors G.Zvejnieks) nodrošināt mērķdotācijas
pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu,
pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim.
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4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 372 Par mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz likumu „Par Valsts budžetu 2018. gadam”, 9.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību
izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.12.2017.(prot.Nr.16)
atzinumu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 188 064.00 EUR (viens simts
astoņdesmit astoņi tūkstoši sešdesmit četri euro 00 centi)) sadalīt:
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestāde
Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestāde
Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestāde
Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestāde
Cēsu 2. pamatskola
Līvu sākumskola
Rāmuļu pamatskola
PAVISAM

Mērķdotācija
I-VIII
EUR
13 832.00
47 992.00
39 384.00
55 856.00
23 224.00
4 168.00
3 608.00
188 064.00

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm
560.00
3 744.00
672.00
0.00
0.00
848.00
224.00
6 048.00

2. Lēmums ir spēkā līdz 2018.gada 31. augustam.
3. Uzdot Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādei
(vadītāja L.Cekula), Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Balode), Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības
iestādei (vadītāja L.Kazaka), Cēsu 2. pamatskolai (direktore I.Brammane), Līvu sākumskolai (direktore A. Gabranova),
Rāmuļu pamatskolai (direktora p.i. A.Gabranova), nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs
bērnu no piecu gadu vecuma izglītībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 373 Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz likumu „Par Valsts budžetu 2018. gadam”, 7.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām- interešu izglītības
programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Cēsu novada
domes Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas 14.12.2017. (prot.Nr.2) lēmumu,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.12.2017.(prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par
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(E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

1. Mērķdotāciju pašvaldībām- interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 129 664.00 EUR (viens simts divdesmit deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit četri
euro 00 centi) sadalīt sekojoši:

1.1.

Mērķdotācija
I-VIII
EUR
117 328.00

Cēsu Bērnu un jauniešu centrs

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm
6
320.00

2. pie vispārizglītojošām skolām interešu izglītības programmu realizācijai tarificēt 12 336.00 EUR (divpadsmit
tūkstoši trīs simti trīsdesmit seši euro 00 centi) :
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

1.2.1.

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

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

Mērķdotācija
I-VIII
EUR
1 056.00

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm

1 784.00
3 408.00
1 728.00
1 888.00
1 232.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

352.00
176.00
712.00

0.00
0.00
0.00

12 336.00

0.00

3. Lēmums ir spēkā līdz 2018. gada 31. augustam.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.
Sagatavoja Anda Kamzole
Saskaņots: Ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju L.Kokinu,
Nosūtīt FIBU: Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu Pilsētas vidusskolai, Cēsu
pilsētas pamatskolai, Cēsu 1. pamatskolai, Cēsu 2. pamatskolai, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai, Līvu sākumskolai,
Rāmuļu pamatskolai, Cēsu bērnu un jauniešu centram, Finanšu nodaļai, Izglītības nodaļai

Lēmums Nr. 374 Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz likumu „Par Valsts budžetu 2018. gadam”, 8 pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālo
pirmskolas izglītības iestāžu, internātskolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām
bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem” un Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumiem Nr.477 „Speciālās
izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.12.2017.(prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par
(E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
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1. Mērķdotāciju pašvaldībām-pašvaldību speciālo pirmskolas izglītības iestāžu, internātskolu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas
centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 1 284 536.00 EUR
(viens miljons divi simti astoņdesmit četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit seši euro 00 centi) sadalīt:

1.1.

Cēsu internātpamatskolaattīstības centrs

Pedagogu
d/a un
VSAOI

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm

Uzturēšanas
izdevumi

KOPĀ
EUR

587 952.00

20 456.00

696 584.00

1 284 536.00

2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2018. gada 31.augustam.
3. Uzdot Cēsu internātpamatskolai- attīstības centram (direktors Z.Ozols) nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām pašvaldību speciālo pirmskolas izglītības iestāžu, internātskolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un
speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 375 Par pirmsskolas izglītības skolotāju slodzēm
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 32.3.punktu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.12.2017. ieteikumu (prot.Nr.15) un
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.12.2017. (prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu novada dome ar 10 balsīm – par
(E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – 1 (A.Malkavs), atturas - nav, nolemj:
1. Pirmsskolas izglītības pedagogiem ar 2018.gada 1.septembri uz katrām 30 tarificētajām kontaktstundām
piešķirt papildus 2 kontaktstundas proporcionāli tarificētajai kontaktstundu slodzei.
2. Pirmsskolas izglītības pedagogiem ar 2019.gada 1.septembri uz katrām 32 tarificētajām kontaktstundām
piešķirt papildus 2 kontaktstundas proporcionāli tarificētajai kontaktstundu slodzei.
3. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai budžetā plānot nepieciešamo finansējumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 376 Par Cēsu novada domes 2017 gada 16.novembra saistošo
noteikumu Nr.28 “ Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra
saistošajos noteikumos Nr.27 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” precizēšanu
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Cēsu novada pašvaldībā 12.12.2017. saņemta LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk –
VARAM) 12.12.2017. vēstule Nr.1-18/9537 ( Cēsu novada pašvaldībā reģistrēta ar Nr. 1-33/4532 , kur VARAM pēc Cēsu
novada domes 2017 gada 16.novembra saistošo noteikumu Nr.28 “Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra
saistošajos noteikumos Nr.27 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”
(turpmāk – grozījumu saistošie noteikumi) izvērtēšanas izteikusi par tiem iebildumus un lūgusi grozījumus saistošajos
noteikumos precizēt.
VARAM norādījusi, ka precizējama saistošo noteikumu 1.20. apakšpunktā noteiktā lēmuma par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojuma piešķiršanu pieņemšanas kārtība, jo saistošajos noteikumos nevar tikt paredzēta tāda lēmuma
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pieņemšanas kārtība, kas ir pretrunā ārējiem normatīvajiem aktiem ar augstāku juridisko spēku (lēmuma saskaņošana ar
pašvaldības attīstības un teritorijas plānošanas komisiju). Jāņem vērā, ka ne Administratīvā procesa likums, ne citi ārējie
normatīvie akti neparedz lēmuma (administratīvā akta) saskaņošanu ar citu institūciju vēl pēc lēmuma pieņemšanas.
Nepieciešamības gadījumā kompetentā pašvaldības institūcija var sniegt lēmuma pieņēmējai institūcijai vai amatpersonai
nepieciešamo informāciju lēmuma pieņemšanai, sniegt atzinumu par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu v.tml., taču
lēmums pēc tā pieņemšanas vairs ar citu institūciju nav jāsaskaņo.
VARAM norādījusi, ka precizējama grozījumu saistošo noteikumu 1.7.apakšpunktā vārds “atjaunošana” aizstājams ar
vārdu “atjaunošanā” .
VARAM norādījusi, ka grozījumu saistošajos noteikumos vārdi “ audžu ģimene” (attiecīgā locījumā) aizstājami ar vārdu
“audžuģimene”.
VARAM norādījusi, ka attiecībā par grozījumu saistošo noteikumu 1.15.apakšpunkta redakciju jāņem vērā, ka likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk – Likums) 1.panta otrā daļa paredz atsevišķus izņēmuma gadījumus, kad
nekustamo īpašumu neapliek ar nodokli.
VARAM norādījusi, ka grozījumu saistošo noteikumu 1.16. un 1.17.apakšpunktā precizējams komersanta reģistrācijas
termiņš “ne vēlāk par 3 gadiem”, jo nav saprotams, no kura brīža uzsākama minētā termiņa atskaite.
VARAM norādījusi, ka grozījumu saistošo noteikumu 1.21.apakšpunktā vārds “atlaides” aizstājams ar vārdu “atvieglojuma”.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.12.2017. (prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par
(E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

1.
Precizēt Cēsu novada domes 2017.gada 16.novembra saistošos noteikumus Nr.28 “Grozījumi Cēsu novada
domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Cēsu novadā “:
1.1. aizstāt 1.7.apakšpunktā vārdu ”atjaunošana” ar vārdu “atjaunošanā”;
1.2. aizstāt saistošajos noteikumos vārdus “audžu ģimene” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “audžuģimene” (attiecīgā
locījumā);
1.3. papildināt 1.15.apakšpunktu aiz vārdiem ”nodokļa summas” ar vārdiem “izņemot gadījumus, kad nekustamo īpašumu
neapliek ar nodokli, saskaņā ar likuma ” Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otro daļu;”
1.4. izteikt 1.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.16. izteikt 2.21.apakšpunktu šādā redakcijā: ‘’2.21. Juridiskas personas, kuras veic komercdarbību , pirmos trīs gadus pēc
uzņēmuma reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā, izveidojot vismaz 3 jaunas darba vietas un ne mazāk kā
50% nodarbināto ir Cēsu novadā deklarētās personas – 50% apmērā no ēkas (vai daļas) nodokļa summas;”;
1.5. izteikt 1.17. apakšpunktu šādā redakcijā:
“izteikt 2.22.apakšpunktu šādā redakcijā: ‘’Fiziskas un juridiskas personas par nekustamo īpašumu vai tā daļu, kuru nomā
juridiska persona, kura veic komercdarbību, pirmos trīs gadus pēc uzņēmuma reģistrēšanas Latvijas Republikas
Uzņēmuma reģistrā, izveidojot vismaz 3 jaunas darba vietas un ne mazāk kā 50% nodarbināto ir Cēsu novadā deklarētās
personas – 50% apmērā no ēkas (vai daļas) nodokļa summas;’’;
1.6. izteikt 1.20. apakšpunktu šādā redakcijā :
“izteikt 2.29.apakšpunktu šādā redakcijā: ” 2.29.Fiziskas un juridiskas personas par nekustamo īpašumu vai tā daļu, kuru
lieto vai iznomā komercdarbības veikšanai, gadījumā, ja īpašums piekļaujas ielai (ceļam), kur pašvaldība veic ielu (ceļu)
pārbūvi, piešķir nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. Nodokļa atvieglojums piešķirams par laika periodu, kurā pašvaldība
faktiski veic ielu (ceļu) pārbūvi un, ja saskaņā ar darbu izpildes kalendāro grafiku tas ir ne mazāk kā vienu kalendāro
mēnesi pēc kārtas un satiksme tiek slēgta vai samazinās satiksmes plūsma tirdzniecības/pakalpojuma sniegšanas vietai.
Atvieglojumus piešķir ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad radies atvieglojuma piešķiršanas pamats un izbeidzas ar
nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats’’;
1.7. aizstāt 1.21. apakšpunktā vārdu “ atlaides” ar vārdu ”atvieglojuma”;
1.8. svītrot 1.24.apakšpunktu;
1.9. precizēt saistošajos noteikumos numerāciju aiz numura ‘’1.36.’’ aizstāt skaitli ‘’1.31.’’ ar skaitli’’1.37.’’.
2.
Publicēt laikrakstā ‘’Cēsu Vēstis’’ atbilstoši šī lēmuma 1.punktam precizētos Cēsu novada domes 2017.gada
16.novembra saistošos noteikumus Nr.28 “Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos
Nr.27 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā “.
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Lēmums Nr. 377 Par aizņēmumu projekta „Līvu sākumskolas siltumapgādes
sistēmas izbūve” realizācijai
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Lai nodrošinātu skolēnu veselībai un higiēnas prasībām atbilstošus mācību apstākļus, ir izstrādāts būvprojekts “Līvu
sākumskolas siltumapgādes sistēmas izbūve “Līvu skola”, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov. (konteiners ar katlu iekārtām
kurināšanai ar granulām un nepieciešamo apsaisti) nodrošināšanai”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu , likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 22., 24.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma “Par valsts budžetu
2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, ievērojot Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.12.2017.
(prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 125 000 EUR ( Viens simts divdesmit pieci tūkstoši euro un 0 centi) ar Valsts
kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada projekta „ Līvu sākumskolas siltumapgādes
sistēmas izbūve” realizācijai.
2. Aizņēmumu izsniegt 2018.gadā pēc pieprasījuma.
3. Kredīta atmaksas periodu noteikt 10 (desmit) gadus.
4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2019.gada martā.
5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 378 Par Cēsu novada domes 2017.gada 28.decembra saistošo
noteikumu Nr.31 „Grozījumi Cēsu novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu””
apstiprināšanu
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.12.2017.
atzinumam (protokols Nr.16), Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2017.gada 28.decembra saistošos noteikumus Nr.31 “Grozījumi Cēsu novada domes
2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” saskaņā ar
pielikumu.

Pielikums SAISTOŠIE NOTEIKUMI Cēsīs
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2017.gada
28.decembrī
Nr.31
„Grozījumi Cēsu novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „ Par Cēsu novada pašvaldības
2017.gada budžetu””
Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.panta pirmo daļu un likumu par “
Pašvaldību budžetiem “
Izdarīt Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada
budžetu” šādus grozījumus:
Izteikt 1.,2.,3.,4. un 5.,punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2017.gadam ieņēmumos 25 842 648 euro
apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2017 .gadam izdevumos 29 840 789 euro
apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības speciālo budžetu 2017.gadam ieņēmumos 621 082 euro un izdevumos 966
336 euro apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2. un Cēsu novada pašvaldības saņemtos ziedojumus un dāvinājumus saskaņā
ar pielikumu Nr.3.
4. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu
Nr.4.
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumiem.”
Saistošie noteikumi – budžeta grozījumi pielikumā

Lēmums Nr. 379 Grozījumi Cēsu novada domes 09.03.2017. lēmumā nr.67 “Par
ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs””
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmumu Nr.294 “Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas
kārtību” un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.12.2017. atzinumam (prot.Nr.16), Cēsu novada dome ar 11 balsīm –
par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 09.03.2017. lēmumā nr.67 “Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras
un Tūrisma centrs” grozījumu un lēmumu izteikt šādā redakcijā:
“Atļaut pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pieņemt ziedojumu no mākslinieka Jēkaba Strazdiņa
māsas dēla Dāga Strazdiņa Cēsu Vēstures un mākslas muzejam J.Strazdiņa mākslas darbu kolekciju 134 (viens simts
trīsdesmit četrus) mākslas darbus ar kopējo novērtēto vērtību 79 860,00 EUR ( septiņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti
sešdesmit eiro un nulle centi), tanī skaitā gleznu Johans Valters “Jaunā maiņa” a.e. nav datēta 1890.gads, vērtība 10 000
EUR (desmit tūkstoši eiro) un dekorāciju skici Ludolfs Liberts “Dekorāciju skice” nav datēta, vērtība 4000 EUR (četri
tūkstoši eiro).”
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Lēmums Nr. 380 Par amata vienību skaita samazināšanu Rāmuļu pamatskolā
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. pantu un Rāmuļu pamatskolas direktores Antras Gabranovas 2017. gada
18.decembra iesniegumu (reģ. Cēsu novada pašvaldībā 19.12.2017. Nr.6/4601), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 21.12.2017. (prot.16) atzinumam, Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
- nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 20.01.2011. lēmumu Nr.13 “ Par pirmsskolas izglītības programmas
īstenošanas organizēšanu Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas grupā” (prot.Nr.1., 13.p).
2. Ar 2018.gada 1. februāri Rāmuļu pamatskolā likvidēt šādas amata vienības:
2.1. pirmsskolas izglītības skolotāju 0,667 likmes (profesijas kods klasifikatorā 2342 01);
2.2. metodiķa 0,125 likmes (profesijas kods klasifikatorā 2351 06).
3. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Rāmuļu pamatskolas direktores pienākumu izpildītājai Antrai Gabranovai.
1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai.

Lēmums Nr. 381 Par piekrišanu pārtraukt dzemdību palīdzības nodrošināšanu
SIA “CĒSU KLĪNIKA”
Ziņo: I.Liepa, SIA “Cēsu Klīnika” valdes priekšsēdētāja un Attīstības nodaļas vadītāja L.Madelāne
2017.gada 21.decembrī Cēsu novada pašvaldībā ir saņemta SIA “CĒSU KLĪNIKA” vēstule Nr. 2-9/32 (reģistrēta Cēsu
novada pašvaldībā 21.12.2017.ar reģ.nr. 1-34/4648), kurā lūdz Cēsu novada pašvaldību kā kapitāldaļu turētāju pieņemt
lēmumu par dzemdību palīdzības pārtraukšanu Klīnikā un dzemdību un grūtnieču un patoloģijas nodaļas likvidēšanu.
Tāpat pašvaldība tiek informēta par SIA „CĒSU KLĪNIKA” dzemdību un grūtnieču patoloģijas nodaļas (turpmāk tekstā, Nodaļa) sanācijas darba grupas rezultātiem.
2017.gada 1.novembrī SIA “CĒSU KLĪNIKA”, saistībā ar nepieciešamā medicīnas personāla trūkumu, lai nodrošinātu
pacientu drošību, uz laiku slēdza dzemdību un grūtnieču patoloģijas nodaļu.
SIA “CĒSU KLĪNIKA” informēja kapitāldaļu turētāju par Nodaļas slēgšanu, tika organizētas plašas darba sarunas ar
deputātu un medicīniskā personāla piedalīšanos, kurā SIA “CĒSU KLĪNIKA” valdei tika uzdots izstrādāt iespējamo
Nodaļas pastāvēšanas, jeb sanācijas plānu.
2017. gada 3. novembrī, 6. novembrī, 8. novembrī, 14. novembrī tika organizētas dzemdību un grūtnieču patoloģijas
nodaļas darbības attīstības stratēģijas darba grupas sapulces, kurās nodaļas darbības sanācijas nolūkā tika
izskatīti un apkopoti priekšlikumi par personāla piesaistes, infrastruktūra un medicīniskās tehnoloģijas jautājumiem.
SIA “CĒSU KLĪNIKA” valde 2017. gada 29. novembra valdes sēdes darba kārtībā izskatīja jautājumu par dzemdību un
grūtnieču patoloģijas nodaļas likvidāciju, jo sanācija nav iespējama. SIA “CĒSU KLĪNIKA” informē, ka nav lietderīgi
turpināt darbu pie infrastruktūras vai medicīnisko tehnoloģiju investīciju plānošanas, ja galvenais personāla piesaistes
jautājums ir nesekmīgs. Valde secina, ka bez diviem ārstiem ginekologiem, dzemdību speciālistiem uz pilnām
slodzēm nodaļas sanācija nav iespējama.
Tāpat SIA “CĒSU KLĪNIKA” valde ir izvērtējusi 2017. gadā faktiskos finanšu rādītājus attiecībā uz dzemdību un grūtnieču
patoloģijas nodaļas uzturēšanas izmaksām un secināja, ka 98 % no nodaļā gūtajiem ienākumiem tiek novirzīti nodaļas
darbinieku darba samaksai, kā rezultātā nodaļa strādā ar zaudējumiem.
Analizējot esošo situāciju saistībā ar medicīnas personāla trūkumu dzemdniecības pakalpojuma nodrošināšanai,
dzemdību skaita samazināšanos Nodaļas darbības pilnvērtīgai darbībai, finansiālajiem zaudējumiem Nodaļas uzturēšanas
izmaksu segšanai, kā arī dzemdību palīdzības sniegšanas iespējām 30 km attālajās Vidzemes slimnīcas un Siguldas
slimnīcas dzemdību nodaļās, kā arī analizējot demogrāfisko situāciju gan Latvijā, gan Vidzemes reģionā, var secināt, ka arī
turpmākajos gados prognozējamais dzemdību skaits samazināsies, kas jebkurā gadījumā radīs papildus slodzi SIA “CĒSU
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KLĪNIKA” darbības nodrošināšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 21.panta
ievaddaļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu un 82.panta
trešās daļas 2.punktu un ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 07. augusta rīkojumu Nr. 394 „Konceptuālais
ziņojums "Par veselības aprūpes sistēmas reformu", Cēsu novada dome ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, P.Irbins,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,
atturas - nav, (deputāts A.Malkavs balsošanā nepiedalās), nolemj:
1. Piekrist pārtraukt dzemdību palīdzības nodrošināšanu SIA “CĒSU KLĪNIKA” ar 2017.gada 1.novembri un
dzemdību un grūtnieču un patoloģijas nodaļas likvidēšanu ar 2018.gada 1.janvāri.
2. Uzdot SIA ,,CĒSU KLĪNIKA” valdei veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar lēmuma izpildi.
3. Nodrošināt un attīstīt grūtnieču aprūpes, ginekoloģijas un pediatrijas pakalpojumu pieejamību SIA “CĒSU
KLĪNIKA”.
4. Pilnvarot kapitāldaļu turētāju pieņemt lēmumu par dzemdību palīdzības nodrošināšanas pārtraukšanu SIA
“CĒSU KLĪNIKA” un Dzemdību un grūtnieču un patoloģijas nodaļas likvidēšanu.
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