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Lēmums Nr. 247 Par Cēsu Centrālās bibliotēkas Attīstības plāna 2016. –
2020.gadam apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Bibliotēku likuma 15., 16. pantu, Cēsu novada
domes 18.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 15. punktu, Cēsu Centrālās bibliotēkas
nolikumu un ievērojot apvienotās Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas
22.10.2015. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Lāce,
G.Grosbergs, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Niklass, J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis,
A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas Attīstības plānu 2016.– 2020. gadam, saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Centrālās bibliotēkas direktorei.
PIELIKUMS

Lēmums Nr. 248 Par Cēsu novada kultūras attīstības programmas 2015. –
2019.gadam apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošo
noteikumu Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 15.punktu, pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” nolikumu un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas
22.10.2015. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Lāce,
G.Grosbergs, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Niklass, J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis,
A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada kultūras attīstības programmu 2015.– 2019.gadam, saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

PIELIKUMS
PIELIKUMS 2

Lēmums Nr. 249 Par pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
attīstības plāna 2016. – 2019.gadam apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas
1.punktu, Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošo noteikumu Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 15.punktu,
pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikumu un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras
un sporta komitejas un Finanšu komitejas 22.10.2015.atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12
balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Lāce, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Niklass, J.Rozenbergs,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.Apstiprināt pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” attīstības plānu 2016.– 2019.gadam, saskaņā ar
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pielikumu.
2.Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram.
3.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
PIELIKUMS

Lēmums Nr. 250 Par grozījumiem Izglītības pasākumu budžetā
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība 23.09.2015.saņēma A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas direktora 23.09.2015.Nr.1-12/119 ar
lūgumu finansiāli atbalstīt A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas 1.kursa pūšaminstrumentu nodaļas audzēknes XX dalību
jauno klarnetistu konkursā Slovēnijā no 16. - 22.11.2015.
Lai atbalstītu A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas 1.kursa pūšaminstrumentu nodaļas audzēknes XX dalību jauno
klarnetistu konkursā Slovēnijā no 16. - 22.11.2015., pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 15.
panta pirmās daļas 4. punktu, Cēsu novada domes 29.01.2015. lēmumu “Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2
„ Par Cēsu novada pašvaldības 2015. gada budžetu apstiprināšanu” (prot. Nr. 1, 16.p.), ievērojot apvienotās Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 22.10.2015. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Lāce, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Niklass,
J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Izdarīt Cēsu novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta 09.510. – Izglītības pasākumi šādus grozījumus:
1.1.
samazināt budžeta līniju Tehniskā jaunrades diena –par 150 EUR;
1.2.
izveidot jaunu budžeta līniju – Atbalsts XX dalībai konkursā – 150 EUR.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 251 Par Cēsu novada pašvaldības Izglītības stratēģijas
apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014. – 2020., Cēsu novada integrētās attīstības programmu 2013.
– 2019.gadam, uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ievērojot apvienotās Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 22.10.2015. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Lāce, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Niklass,
J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības Izglītības stratēģiju, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
PIELIKUMS

Lēmums Nr. 252 Par Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmuma Nr.135 “Par vecāku
maksas noteikšanu Cēsu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē” atzīšanu par
spēku zaudējušu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, ievērojot apvienotās Cēsu novada domes Izglītības, kultūras
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un sporta komitejas un Finanšu komitejas 22.10.2015. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12
balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Lāce, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Niklass, J.Rozenbergs,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumu Nr.135 (prot.Nr.6.,34.p.) “Par maksas
noteikšanu Cēsu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē”.
2. Izglītības iestādes vadītājai A.Pāžei iepazīstināt bērnu vecākus/aizbildņus ar lēmumu.
3. Lēmums stājas spēkā 01.11.2015.
4. Kontroli pa lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 253 Par grozījumiem Cēsu novada domes 31.10.2013. domes lēmumā
Nr.43 “Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamiem un
pedagogiem”
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Lai veicinātu izglītības iestāžu izglītojamo zināšanu izaugsmi izglītības programmā paredzētajos mācību priekšmetos,
izglītojamo konkurētspējas prasmju un iemaņu attīstību un apzinātu vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamos ar
augstiem sasniegumiem mācību darbā, pamatojoties uz 31.10.2013. domes lēmumu Nr.43 “Par naudas balvām Cēsu
novada izglītības iestāžu izglītojamiem un pedagogiem” (turpmāk – lēmums), Cēsu novada pašvaldība piešķir par
augstiem ikdienas mācību sasniegumiem sešas naudas balvas 8. klases izglītojamiem un sešas naudas balvas 11. klases
izglītojamiem.
Laika periodā no 2012. – 2015. gadam 2,5 reizes palielinājies 8. klases izglītojamo skaits ar augstiem ikdienas mācību
sasniegumiem, kuriem, beidzot 8. klasi, vidējais vērtējums vismaz 8 balles (2012.gadā – 8 izglītojamie, 2013.gadā - 10
izglītojamie, 2014.gadā - 20 izglītojamie, 2015.gadā - 25 izglītojamie).
Turpretim izglītojamo skaits ar augstiem ikdienas sasniegumiem, beidzot 11.klasi,
(vidējais vērtējums vismaz 9.balles) ir samazinājies.
Lai veicinātu 8. klases izglītojamo ar augstiem mācību sasniegumiem īpatsvara pieaugumu, nepieciešams mainīt
piešķiramo naudas balvu skaitu, nosakot lielāku 8. klases izglītojamo skaitu, kuri saņem naudas balvas par ikdienas
mācību sasniegumiem.
Ievērojot Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.apakšpunktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas
2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši apvienotās Cēsu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 22.10.2015. atzinumam (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,
ar 12 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Lāce, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Niklass, J.Rozenbergs,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Veikt šādus grozījumus 31.10.2013. domes lēmumā Nr.43 “Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu
izglītojamiem un pedagogiem “
1.1.izsakot punktu 3.8. šādā redakcijā “3.8. Naudas balvu fonds par izglītojamo ikdienas sasniegumiem, beidzot, 8. un 11.
klasi , kārtējam gadam tiek veidots, pamatojoties uz e-klasē ievadītajiem iepriekšējā gada datiem par 7. un 10. klases
izglītojamo ikdienas sasniegumiem“.
1.2. izsakot punktu 3.9. šādā redakcijā “3.9. Par izmaiņām naudas balvu fondā, vadoties no izglītojamo mācību darba
rezultātiem, lemj Cēsu novada dome, ja budžetā ir pieejams finansējums.
2.Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai nodrošināt lēmuma izpildi apstiprinātā budžeta ietvaros.
3.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
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Lēmums Nr. 254 Par Cēsu novada pašvaldības Sporta attīstības stratēģijas
apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Sporta politikas pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam, Cēsu novada integrētās attīstības programmu
2013. – 2019.gadam, uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, ievērojot apvienotās Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 22.10.2015. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Lāce, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Niklass,
J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības Sporta attīstības stratēģiju, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
PIELIKUMS

Lēmums Nr. 255 Par SIA “Vidzemes koncertzāle” vidēja termiņa stratēģijas 2015.
– 2019.gadam apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantu un Cēsu novada
domes 14.03.2013. noteikumu Nr.18 Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā
un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumu 2.3.punktu un ievērojot apvienotās Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 22.10.2015. atzinumu (prot. Nr.1) atzinumu, Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Lāce, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, M.Sestulis,
M.Niklass, J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt SIA “Vidzemes koncertzāle” vidēja termiņa stratēģiju 2015. – 2019.gadam, saskaņā ar pielikumu.
2.Lēmuma izpildi nodrošināt SIA “Vidzemes koncertzāle” valdes loceklim.
3.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
PIELIKUMS

Lēmums Nr. 256 Par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktā ir noteikta pašvaldību autonomā funkcija –
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā veikt pretplūdu pasākumus.
Civillikuma 1084. panta pirmā daļa nosaka, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava
būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garām gājējiem, ne arī tās lietotājiem, bet panta
trešā daļa nosaka, ka, ja būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pretēji attiecīgās varas pieprasījumam nenovērš draudošās
briesmas, tad attiecīgai iestādei, raugoties pēc apstākļiem, būve jāsaved kārtībā vai arī pavisam jānojauc uz īpašnieka
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rēķina.
Meliorācijas likuma 29. pants nosaka:
1) koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu finansē attiecīgās zemes īpašnieki vai
tiesiskie valdītāji atbilstoši noteiktai maksai.
2) koplietošanas meliorācijas sistēmas, pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas, kā arī tādas pašvaldības
meliorācijas sistēmas un pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas, kuras atrodas divu vai vairāku
pašvaldību administratīvajā teritorijā, būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un
norēķinu kārtību nosaka Ministru kabinets.
3) gadījumos, kad koplietošanas meliorācijas sistēma nenodrošina meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju
būvnormatīvos paredzēto ūdens režīmu vai rada avārijas draudus, pašvaldība ir tiesīga nodrošināt koplietošanas
meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas finansēšanu, iekasējot maksājumu no zemes īpašnieka
vai tiesiskā valdītāja.
Meliorācijas likuma 1. panta 51. punkts nosaka pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma ir koplietošanas
meliorācijas sistēma, kas būtiski ietekmē ūdens režīmu pašvaldības teritorijās, lauksaimniecības un mežu teritorijās,
infrastruktūras objektos (ielās, ceļos, ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības polderos).
Pasākumi koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijai un uzturēšanai ir noteikti 03.08.2010. Ministru kabineta
noteikumos Nr.714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”.
Meliorācijas likuma 22.1pants nosaka, pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecību, ekspluatāciju
un uzturēšanu nodrošina attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. Pašvaldība var piedalīties pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā. Kārtību, kādā pašvaldība piedalās
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu
segšanā, nosaka 2015.gada 07.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.378 „Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas
un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības
nozīmes, koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā”
Tādējādi pašvaldība, ievērojot normatīvo aktu prasības, brīvprātīgi var piedalīties pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā.
Saskaņā ar Meliorācijas likuma 222. panta pirmajā daļā noteikto, lēmumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu pašvaldība pieņem kā administratīvo aktu. Pirms lēmuma pieņemšanas,
pašvaldība noskaidro un izvērtē to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli, kuru zemes robežās atrodas
koplietošanas meliorācijas sistēma.
Laikā no 1957. līdz 1987. gadam Vaives pagasta teritorijā tika izbūvēti 40 objekti, kas nosusināja 3 692 ha
lauksaimniecības zemju. Grāvju kopējais garums 113.2 km, drenāža 2 168 573 km, 63 caurtekas, 559 akas. Meliorācijas
objekti tika veidoti tā, lai lauki būtu lieli, ar tehniku apstrādājami. Pēc privātīpašumu atgūšanas un zemju tirgum
atveroties, visas lielās meliorācijas sistēmas (grāvji, drenu kolektori, drenu zari, drenu akas, iztekas) tika sadalītas
atbilstoši katra zemes īpašnieka zemju kadastrālām robežām. Pēc Latvijas Republikas likumdošanas katram zemes
īpašniekam tika nodotas īpašumā dažādi meliorācijas sistēmu elementi, par kuriem viņam jāuzņemas atbildība un tie
jāuztur labā kārtībā par saviem līdzekļiem. Īpašniekam īpašumā nonāca viena aka, dažas iztekas, grāvja viena gala posms,
kāds fragments no lielas drenāžas sistēmas. Informāciju par šo sistēmu atrašanās vietu un to daudzumu ZMNI speciālisti
izsniedz jau no 1992. gada, līdz šim brīdim. Praktiski tas notika tā, ka zemju īpašnieks, ja arī izņēma šo meliorācijas pasi,
tad to ātri arī novietoja plauktā un aizmirsa. Līdz brīdim, kamēr sākās problēmas. Kaimiņš izbūvējis dīķi uz kolektora, to
neņemot vērā, un kaimiņam divus zemes gabalus tālāk, viss noplūdis. Cits piemērs, kaimiņš atstājis novārtā augošus
krūmus un blakus zemes gabalā drenu kolektors ir pieaudzis ar saknēm, kas neļauj novadīt visu meliorācijas sistēmu un
veidojas lielas slapjas peļķes. Ir pagājuši 28 gadi no pēdējā nodotā objekta un 28 gadus šīs meliorācijas kopsistēmas ir
ekspluatētas un nolietojušās. Apsekojot Vaives pagasta meliorācijas sistēmas secinām, ka grāvji lielākoties 90% aizauguši,
līdz ar to iztekas netiek attīrītas. Caurtekas piesērējušas un nolietojušās.
Veicot apsekošanu un pieņemot lēmumu, kuras sistēmas būtu atjaunojamas, secinājām, ka visi grāvji, kuri pieder
vairākiem īpašniekiem, būtu jāatjauno. Tas prasītu lielus finansiālus ieguldījumus. Tika izvēlēti tie grāvji, kas atrodas
meliorācijas objektu lejas galos un kuru atjaunošana nesīs lielāku labumu visas meliorācijas sistēmas darbībai. Tiks 150
zemes īpašniekiem tiešais labums (viņi robežojas ar atjaunojamiem grāvjiem). Lauksaimniecības un meža zemju
kvalitatīvais stāvoklis uzlabosies vēl vismaz 100 zemes īpašniekiem, kur robežas tieši neskar šie grāvji, bet kuru zemē
atrodošies kolektori, varēs netraucēti susināt viņu zemes.
Tika nolemts, ka kopā tiks atjaunoti 16 koplietošanas grāvji, ar kopējo garumu 23, 733 km, 221 izteka, 22 caurtekas ar
kopējo garumu 262 m, atjaunojamas 2 akas. Izbūvējami 5 sedimentācijas baseini ( sanešu nosēdbedres).
Ir sagatavots priekšlikums par koplietošanas meliorācijas sistēmām – grāvju saraksts (1. pielikums) attēlojums kartē (2.
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pielikums), kuriem ir lietderīgi piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu. Pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu rekonstrukcija atbilst Cēsu novada integrētās attīstības programmas
2013.-2019. gadam nosacījumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, Meliorācijas likuma 1.panta 5.¹punktu,
22.1pantu, 22.2 panta pirmo daļu un 29.pantu, saskaņā ar Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas
15.10.2015. atzinumu (prot. Nr.13) un apvienotās Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu
komitejas 22.10.2015. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Lāce,
G.Grosbergs, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Niklass, J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis,
A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noteikt koplietošanas meliorācijas sistēmas, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas statusu, apstiprinot grāvju sarakstu (1. pielikums) un grāvju attēlojumu kartē (2. pielikums).
2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei:
2.1.
līdz 10.11.2015. apzināt zemes īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru zemes robežās atrodas koplietošanas
meliorācijas sistēmas un noskaidrot viņu viedokli;
2.2.
līdz 20.11.2015. apkopot un izvērtēt no zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem saņemtos viedokļus,
sagatavot un iesniegt domei priekšlikumu par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām piešķirams pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statuss.
1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumi

Lēmums Nr. 257 Par komandējumu uz Dāniju
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz tādu neatliekamu Cēsu novada domes priekšsēdētaja pienākumu pildīšanu, kas saistīti ar jautājumu
risināšanu par projektu ideju un projektu pieteikumu saskaņošanu investīciju piesaistei, aktualizējušos interesi par
atsevišķu degradēto teritoriju attīstību, domes darba organizācijas nepārtrauktības nodrošināšanu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot apvienotās Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas un Finanšu komitejas 22.10.2015. atzinumu (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par
(I.Suija-Markova, I.Lāce, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Niklass, E.Geruļskis, A.Melbārdis,
T.Jaunzemis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, (J.Rozenbergs nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:

Atcelt Cēsu novada domes 08.10.2015. lēmumu Nr. 243 “Par komandējumu uz Dāniju”.

Lēmums Nr. 258 Par konkursa ‘’Būve 2015’’ rezultātiem
Ziņo: A.Melbārdis, konkursa komisijas ‘’Būve 2015’’ priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 42 ‘’Par konkursa ‘’Būve 20...’’ komisijas apstiprināšanu’’
(prot. Nr. 1), Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumu Nr. 270 (prot. Nr.10) „Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009.
lēmumā Nr. 42 ‘’Par konkursa ‘’Būve 20...’’ komisijas apstiprināšanu’’ ”, Cēsu novada domes 15.05.2014. lēmumu Nr. 236
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(prot. Nr.6) „Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 42 ‘’Par konkursa ‘’Būve 20...’’ komisijas
apstiprināšanu’’ ”, konkursa komisijas ‘’Būve 2015’’ 22.10.2014. lēmumu (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,
ar 12 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Lāce, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Niklass, J.Rozenbergs,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt konkursa „Būve 2015” rezultātus, pasniegt balvas un izteikt atzinību sekojošiem konkursa laureātiem:
1. Individuālo dzīvojamo māju grupā:
1.1. 1.vietu piešķirt īpašumam - saimniecības ēkas rekonstrukcija par ēku ar telpām komercdarbībai un dzīvokli Lielā
Līvu ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov.
1.2. 2.vietu piešķirt īpašumam - individuālās dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūvei Piebalgas ielā 24A,
Cēsīs, Cēsu nov.
1.3. 3.vietu piešķirt īpašumam - individuālās dzīvojamās mājas jaunbūvei Līgatnes ielā 33, Cēsīs, Cēsu nov.
1.4. 3.vietu piešķirt īpašumam - individuālās dzīvojamās mājas jaunbūvei Skudru ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov.
1.5. pasniegt atzinības rakstus:
1.5.1. saimniecības ēkas un dīķa jaunbūvei īpašumā „Ievziedi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā.
1.5.2.individuālās dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūvei Jāzepa ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov.
1.5.3.individuālās dzīvojamās mājas jaunbūvei īpašumā “Lejas Kūlāni”, Vaives pagasts, Cēsu nov.
2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju grupā:
2.1. godalgotas vietas nepiešķirt, pasniegt atzinības rakstus:
2.1.1.īpašumam - daudzdzīvokļu mājai Leona Paegles ielā 8A, Cēsīs, Cēsu nov., par daudzdzīvokļu mājas renovāciju
paaugstinot tās energoefektivitāti.
2.1.2. īpašumam - daudzdzīvokļu mājai Vaives ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., par ēkas fasādes vienkāršoto renovāciju un
ēkas iekšējo inženiertīklu rekonstrukciju.
2.1.3.īpašumam - daudzdzīvokļu mājai Saules ielā 17A, Cēsīs, Cēsu nov., par daudzdzīvokļu mājas fasādes vienkāršoto
renovāciju.
2.1.4. īpašumam - daudzdzīvokļu mājai Uzvaras bulvārī 28, Cēsīs, Cēsu nov., par daudzdzīvokļu mājas fasādes
vienkāršoto renovāciju un mājas iekšējo inženiertīklu rekonstrukciju.
2.1.5.īpašumam- daudzdzīvokļu mājai Lapsu ielā 24 , Cēsīs, Cēsu nov., par daudzdzīvokļu mājas fasādes vienkāršoto
renovāciju un mājas iekšējo inženiertīklu rekonstrukciju.
3.Publisko ēku grupā:
3.1. 1.vietu piešķirt objektam “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu brigādes depo
ēkas jaunbūve” Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, Cēsu nov.
3.2. pasniegt atzinības rakstus:
3.2.1. objektam “Dzelzceļa stacijas “Cēsis” rekonstrukcija Stacijas laukumā 5, Cēsīs un peronu
rekonstrukcija”.
3.2.2. objektam “Cēsu klīnikas ēkas renovācija paaugstinot tās energoefektivitāti” Slimnīcas ielā 9, Cēsis,
Cēsu nov.
3.2.3. objektam “Garāžu ēkas rekonstrukcija par moteli” Glūdas ielā 6A,Cēsīs, Cēsu nov.
3.2.4. objektam “Mācību bāzes “Dāvida dzirnavas” labiekārtošanas darbi nostiprinot nogāzi un izbūvējot
piebraucamo ceļu” “Dāvida dzirnavās”, Vaives pagastā, Cēsu nov.
4.Ražošanas ēku grupā pasniegt atzinības rakstus:
4.1. objektam “Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve” Turaidas ielā 7, Cēsīs,
Cēsu nov.
4.2. objektam “Iedziļināto atkritumu konteineru laukumu jaunbūve” Lenču ielā 44A, Akmens ielā 4, Akmens
ielā 1, Festivāla ielā 42, Cēsīs.

Lēmums Nr. 259 Par nekustamā īpašuma Vaives iela 22A, Cēsis, Cēsu novads,
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izsoles atzīšanu par nenotikušu un Cēsu novada domes 27.08.2015. lēmuma
Nr.203 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela 22A, Cēsis,
Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”
atcelšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 27.08.2015. lēmumu Nr.203 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Vaives iela 22A, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.12,
18.p.), atsavināšanai nodeva nekustamo īpašumu Vaives iela 22A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0509, kas
sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0509, platība 4625 m2, turpmāk – Nekustamais
īpašums.
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli nav reģistrējies neviens pretendents. Saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 32.pantu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu,
var: 1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var
pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem; 2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas
samaksas kārtību; 3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.
Ņemot vērā, ka par Nekustamo īpašumu izsoles noteikumos noteiktajā laikā netika izrādīta interese, kā arī netika
saņemts neviens pieteikums dalībai izsolē, un nekustamā īpašuma vērtībai, ievērojot tā atrašanās vietu, ir tendence
pieaugt, ievērojot izsoles noteikumu 6.punkta 6.1.3.apakšpunktu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta
pirmo daļu un 32.panta pirmās daļas 3.punktu, Nekustamā īpašuma izoles noteikumu (apstiprināti ar Cēsu novada domes
27.08.2015. lēmumu Nr.203 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela 22A, Cēsis, Cēsu novads,
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.12, 18.p.)) 6.punkta 6.1.3.apakšpunktu, kā arī
Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 08.10.2015. priekšlikumu (protkols Nr. 25), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Lāce, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Niklass,
J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt nekustamā īpašuma Vaives iela 22A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0509, kas sastāv no
neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0509, platība 4625 m2, 08.10.2015. izsoli par nenotikušu.
2. Atcelt Cēsu novada domes 27.08.2015. lēmumu Nr.203 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Vaives iela 22A, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.12, 18.p.).
3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 260 Par Cēsu novada domes 30.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 18
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu
Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
Cēsu novada pašvaldībā 20.11.2014. saņemta LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk –
VARAM) 20.11.2014. vēstule Nr. 18-6/10353 (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēta ar Nr. 1-33/3973), kur VARAM pēc Cēsu
novada domes 30.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 18 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” (turpmāk – Saistošie
noteikumi) izvērtēšanas izteikusi par tiem iebildumus un lūgusi Saistošos noteikumus precizēt.
VARAM, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta sesto daļu par to, ka valsts pārvaldes pienākums ir
vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā, un šī paša panta astoto daļu par to, ka valsts pārvaldi organizē
pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, un Administratīvā procesa likuma 59. panta otro daļu, norādījusi, ka
svītrojami Saistošo noteikumu 5.1.2., 5.1.3., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.1., 5.4.2. un 5.10. apakšpunkti.
Saistošo noteikumu 5.1.2., 5.1.3., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.1. un 5.4.2. apakšpunkti noteic dokumentus, kurus personas, kuras vēlas
saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā (turpmāk – palīdzība), atkarībā no apstākļiem, kas ir par pamatu
palīdzības pieprasīšanai, papildus iesniegumam iesniedz Dzīvokļu komisijai, proti, bērna (bērnu) dzimšanas apliecības
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kopiju vai bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa iecelšanu kopiju (5.1.2. un 5.3.2. apakšpunkts); bāriņtiesas lēmuma par
aizgādņa iecelšanu kopiju (5.1.3. un 5.3.3. apakšpunkts); bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa iecelšanu vai par bērna
ievietošanu bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē kopiju (5.4.1. apakšpunkts); bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa
atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas kopiju (5.4.2. apakšpunkts). Administratīvā procesa likuma 59. panta otrajā
daļā noteikts, ka, iegūstot informāciju, iestāde var izmantot visas tiesiskās metodes, arī iegūt informāciju no
administratīvā procesa dalībniekiem, citām institūcijām (..); ja iestādei nepieciešamā informācija ir nevis administratīvā
procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa
dalībniekiem. Ievērojot iepriekš minēto tiesību normu, kā arī Administratīvā procesa likuma 24. panta 1. punktu par to, ka
iesniedzējs ir administratīvā procesa dalībnieks, un 25. panta pirmo daļu par to, ka iesniedzējs ir privātpersona, kura
griežas iestādē, lai nodibinātu, grozītu, konstatētu vai izbeigtu konkrētas publiski tiesiskās attiecības, secināms, ka
administratīvā procesa ietvaros par palīdzības piešķiršanu Sociālais dienests var iegūt informāciju no tā rīcībā esošajiem
dokumentiem vai, ja tā rīcībā nav šādu dokumentu, - no palīdzības pieprasītāja, kas ir administratīvā procesa dalībnieks,
un tikai tad, ja Sociālā dienesta vai iesniedzēja rīcībā nav nepieciešamās informācijas, Sociālais dienests informāciju iegūst
pats, nevis pieprasa to no iesniedzēja. Ievērojot, ka, gadījumos, kad Sociālā dienesta rīcībā nav 5.1.2., 5.1.3., 5.3.2., 5.3.3.,
5.4.1. un 5.4.2. apakšpunktos norādīto dokumentu, bet tie ir pašu palīdzības pieprasītāju (iesniedzēju) rīcībā, minēto
dokumentu iegūšana no palīdzības pieprasītāja nav pretrunā ar Administratīvā procesa likuma 59. panta otro daļu.
Norādīto dokumentu pieprasīšana no personas, kura vērsusies pēc palīdzības, nav pretrunā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 10. panta sesto daļu par to, ka valsts pārvaldes pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas
labā, un šī paša panta astoto daļu par to, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, jo
Saistošo noteikumu 5.1.2., 5.1.3., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.1. un 5.4.2. apakšpunktos minēto dokumentu saņemšana no palīdzības
pieprasītāja nepieciešama tikai tad, ja to nav Sociālajam dienestam. Ja dokumenti ir paša iesniedzēja rīcībā, palīdzības
piešķiršanas procedūra ir vienkāršāka, īsāka, mazāk laikietilpīga un līdz ar to ērtāka privātpersonai, jo Sociālajam
dienestam šādā gadījumā dokumenti nav jāpieprasa citām iestādēm, tādā veidā tikai paildzinot jautājuma izskatīšanas
laiku, kas nav privātpersonas interešu labā.
Ievērojot iepriekš minētās tiesību normas, Saistošo noteikumu 5.1.2., 5.1.3., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.1. un 5.4.2. apakšpunkti nav
svītrojami, bet Saistošajos noteikumos ietverama norāde par to, ka šajos apakšpunktos minētos dokumentus palīdzības
pieprasītājs iesniedz, ja to nav Sociālā dienesta rīcībā, bet dokumenti ir palīdzības pieprasītāja rīcībā, un ka tad, ja šo
dokumentu nav arī iesniedzējam, Sociālais dienests tos iegūst Administratīvā procesa likuma 59. panta otrajā daļā
noteiktajā kārtībā, proti, pieprasot no attiecīgām institūcijām, tāpēc atbilstoši precizējama Saistošo noteikumu 6. punkta
redakcija.
Lai vienkāršotu Saistošo noteikumu 3.4. apakšpunktā noteiktā Cēsu novada domes Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijas priekšlikuma saņemšanu par dzīvojamās telpas izīrēšanu 4. palīdzības reģistrā iekļaujamām personām, ja tās ir
valsts vai pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai vai Cēsu novada attīstībai nepieciešamie speciālisti, ievērojot labas
pārvaldības principu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta sesto un astoto daļu un Administratīvā procesa 59. panta
otro daļu, atbilstoši VARAM norādījumam svītrojams Saistošo noteikumu 5.10. apakšpunkts, kas noteic, ka palīdzības
pieprasītājs iesniedz Sociālajam dienestam Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas lēmumu.
VARAM norādījusi, ka Saistošo noteikumu 9. punktā, ievērojot labas pārvaldības principu, ietverama norāde par to, ka
persona brīdināma par attiecīgajā normā norādīto dokumentu iesniegšanu. Ievērojot VARAM norādījumu, Saistošo
noteikumu 9. punkts papildināms ar norādi, ka Sociālais dienests pieņem lēmumu izslēgt reģistrēto personu no palīdzības
reģistra, par izslēgšanu personu iepriekš brīdinot.
VARAM norādījusi, ka svītrojami Saistošo noteikumu 17.1. un 17.2. apakšpunkti, jo nav attiecināmi uz likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta sestajā daļā noteikto pilnvarojumu. Saistošo noteikumu 17. punktā un tā 17.1. un
17.2. apakšpunktos attiecīgi paredzēts, ka Sociālā dienesta Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu atteikt atzīt personu par
tiesīgu saņemt likuma 3. panta 1. punktā minēto palīdzību (pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana) arī gadījumos, ja
persona Cēsu novada administratīvajā teritorijā uz tiesiska pamata nodzīvojusi mazāk kā divus gadus un ja personai
pieder nekustamais īpašums, no kura var gūt ienākumus. Ievērojot, ka likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 7. panta sestajā daļā noteikts, ka pašvaldības domes savos saistošajos noteikumos var paredzēt arī citus
gadījumus, kad pašvaldībai ir tiesības atteikt personai šā likuma 3. panta 1. punktā minēto palīdzību, ja pirms palīdzības
lūgšanas persona ar savu rīcību apzināti pasliktinājusi savus dzīvokļa apstākļus, atbilstoši VARAM norādījumam Saistošo
noteikumu 17. punkts ir svītrojams.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45. panta ceturto un piekto daļu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta sesto un astoto daļu, Administratīvā procesa likuma 24. panta pirmo punktu,
25. panta pirmo daļu, 59. panta otro daļu un 62. panta pirmo daļu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
7. panta sesto daļu un 10. panta trešo daļu, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 20.11.2014.
11. no 16

atzinumam Nr. 18-6/10353 par Cēsu novada domes 30.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 18 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” un ievērojot Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 10.09.2015. atzinumu
(prot. Nr.9) un Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” dzīvokļu komisijas 15.10.2015. lēmumu Nr. 191
(prot. Nr. 19), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Lāce, G.Grosbergs, A.Bimbirulis,
U.Lencbergs, M.Sestulis, J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav,
(balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), nolemj:
1.
Nepiekrist Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 20.11.2014. atzinumam Nr. 18-6/10353 par
Cēsu novada domes Nr. 18 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” daļā par saistošo noteikumu 5.1.2., 5.1.3, 5.3.2.,
5.3.3., 5.4.1. 5.4.2. apakšpunktu redakcijas izmaiņām.
2.
Precizēt Cēsu novada domes 30.10.2014. saistošos noteikumus Nr. 18 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”:
2.1. Svītrot 3.4. apakšpunktā vārdu „infrastruktūras”;
2.2. svītrot 5.10. apakšpunktu;
2.3. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
„6. Šo saistošo noteikumu 5.1.2., 5.1.3, 5.3.2., 5.3.3., 5.4.1. un 5.4.2. apakšpunktos norādītie dokumenti iesniedzami, ja tajos
ietverto ziņu nav Sociālā Dienesta rīcībā, bet dokumenti ir palīdzības pieprasītāja rīcībā. Ja palīdzības pieprasītāja rīcībā
nav šo saistošo noteikumu 5.1.2., 5.1.3, 5.3.2., 5.3.3., 5.4.1. un 5.4.2. apakšpunktos norādīto dokumentu, Sociālais dienests
attiecīgās ziņas iegūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Iesniedzot 5. punktā minēto dokumentu kopijas, persona
uzrāda Sociālajam dienestam šo dokumentu oriģinālus.”.
2.4. izteikt 9. punkta otro teikumu šādā redakcijā:
“Ja Sociālais dienests apliecinājumu līdz noteiktajam datumam nav saņēmis, Sociālais dienests pieņem lēmumu
izslēgt reģistrēto personu no palīdzības reģistra, par izslēgšanu personu iepriekš brīdinot.”
2.5. svītrot 17. punktu.
3.
Publicēt laikrakstā „Cēsu Vēstis” atbilstoši šī lēmuma 1.un 2. punktam precizētos Cēsu novada domes
30.10.2014. saistošos noteikumus Nr. 18 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

Lēmums Nr. 261 Par pašvaldības grants ceļu pārbūves atlases kritēriju
apstiprināšanu pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ietvaros
Ziņo: A.Melbārdis , Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
Eiropas komisijā ir apstiprināta Latvijas Lauku attīstības programma 2014. līdz 2020.gadam. Viena no
programmas aktivitātēm ir pasākums “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis ir
atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un
apdzīvotības saglabāšanos. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldības grants ceļu (turpmāk- objekts) būvniecība vai pārbūve.
Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumu Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 8. punkts
paredz, ka projektā ietvertos objektus nosaka vietējā pašvaldība pēc tās noteiktiem un apstiprinātiem atlases kritērijiem.
Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 10. punkti nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par
savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) kā arī
sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2., 10. punktiem, Ministru kabineta 18.08.2015.
noteikumu Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiešanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā” 7.3., 8., 9. punktiem un saskaņā ar Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.10.2015. atzinumu (prot. Nr.36) Cēsu novada domes
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 15.10.2015. atzinumu (prot. Nr. 13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12
balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Lāce, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Niklass, J.Rozenbergs,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.Noteikt pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” šādus pašvaldības autoceļu atlases
kritērijus:
12. no 16

Nr.p.k.
Atlases kritēriji
Uzņēmumi, kuru darbību skar pašvaldības grants ceļš
1.
Uzņēmumu skaits uz 1 km, kuri projektā plānoto ceļu izmanto savas
uzņēmējdarbības vajadzībām, (dati uz 01.09.2015.)
2.
Nosacītās liellopu vienības (dati uz 01.09.2015.)
3.
Bišu saimju skaits
4.
Lauksaimniecības, meža zemju platības (ha) uz 1 km
Satiksmes pieejamība iedzīvotājiem
5.
Iedzīvotāju skaits uz 1 km, kas izmanto pašvaldības grants ceļu, nokļūšanai uz
izglītības iestādi un atpakaļ, nokļūšanai uz darbu, veikalu, medicīnas iestādi,
u.tml.
Ceļu tehniskais stāvoklis
6.
Nolietojums % (2006.g.)

1. Noteikt atlases kritēriju vērtēšanas sistēmu - 1 punkts par 1 atlases kritērija vienību, objektam ar lielāko punktu
skaitu ir augstāka prioritāte.
2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei organizēt apspriešanu par pašvaldības grants ceļu pārbūvi ar vietējiem
uzņēmējiem, ņemot vērā lēmuma 1. punktā noteiktos kritērijus.
3. Informāciju par apspriešanu publicēt Cēsu novada mājaslapā www.cesis.lv un informatīvajā izdevumā “Vaives
Vēstis”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Lēmums Nr. 262 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez maksas
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja

Lēmums Nr. 263 Par Cēsu novada domes 29.10.2015. saistošo noteikumu Nr. 19
„Grozījumi Cēsu novada domes 27.08.2015. saistošajos noteikumos Nr.8 „
Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi’’’’ apstiprināšanu
Ziņo: I.Priede, Cēsu novada Pašvaldības policijas Administratīvo lietu inspektore
Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 21.09.2015. saņemto vēstuli Nr. 18-6/7681 (reģ.
Cēsu novada pašvaldībā 21.09.2015. Nr. 1-33/2902), likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu un
24.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Lāce, G.Grosbergs, A.Bimbirulis,
U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Niklass, J.Rozenbergs, E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, A.Malkavs), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 29.10.2015. saistošos noteikumus Nr. 19 „Grozījumi Cēsu novada domes 27.08.2015.
saistošajos noteikumos Nr. 8 „Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
29.10.2015.
Nr.19
Grozījumi Cēsu novada domes 27.08.2015. saistošajos noteikumos Nr.8
„ Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”
13. no 16

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 4. punktu
Izdarīt Cēsu novada domes 27.08.2015. saistošajos noteikumos Nr.8 „Sabiedriskās kārtības saistošie
noteikumi” (prot.Nr.12, 15.punkts) šādus grozījumus:
1.

Svītrot 5.punktu;
1. Izteikt Pielikumu jaunā redakcijā:
Nr.

makšķerēt,
zvejot

peldēt

peldināt
dzīvniekus

1.

Pils parka dīķis

aizliegts

aizliegts

aizliegts

2.

Maija parka dīķis

aizliegts

aizliegts

aizliegts

3.

Avotu ielejas parka dīķis

aizliegts

aizliegts

aizliegts

4.

Dīķis Bērzaines ielā 29

aizliegts

aizliegts

aizliegts

5.

Rīdzenes ciema dīķis

atļauts

atļauts

aizliegts

6.

Dīķis pie Līvu skolas

atļauts

atļauts

aizliegts

7.

Dubinska dīķis

aizliegts

aizliegts

aizliegts

PIELIKUMS
Cēsu novada domes 29.10.2015. saistošo noteikumu Nr. 19 „Grozījumi Cēsu novada domes 27.08.2015. saistošajos
noteikumos Nr.8 „Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”
PASKAIDROJUMA RAKSTS

14. no 16

Saistošo noteikumu
projekta nepieciešamības
raksturojums

Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības
budžetu
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā
ar saistošo noteikumu
projektu

Cēsu novada dome 27.08.2015. pieņēma saistošos noteikumus Nr. 8
‘’Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi‘’.
21.09.2015. no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas ir saņemta vēstule Nr. 18-6/7681 (reģ. Cēsu novada
pašvaldībā 21.09.2015. Nr. 1-33/2902), kurā sniegti iebildumi grozīt
un precizēt saistošos noteikumus, nosakot, ka nepieciešams svītrot
noteikumu 5.punktu, jo norma dublē augstāka spēka normatīvā akta
tiesību normā ietverto normatīvo regulējumu.
Līdz šim saistošo noteikumu Nr.8 „Sabiedriskās kārtības saistošie
noteikumi” 5.punkts paredzēja administratīvo atbildību par atrašanos
publiskā vietā, t. sk., sabiedriskajā transportā, ar atvērtu alus vai cita
alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai glāzi, izņemot vietās un
pasākumos, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība
un kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti lietošanai uz vietas.
Tā kā minētais punkts dublē augstāka spēka normatīvā akta tiesību
normu, tas ir, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 171.pantu,
kas nosaka administratīvo atbildību par alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur
alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos
sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu,
saistošo noteikumu Nr. 8 „Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”
5.punkts ir svītrojams.
Pielikuma precizēšana nepieciešama, jo tehnisku kļūdu dēļ
27.08.2015. saistošajos noteikumos Nr.8 „Sabiedriskās kārtības
saistošie noteikumi” tika publicēta atļauja Dubinskas dīķī makšķerēt
un zvejot.
Ar veiktajiem grozījumiem saistošo noteikumu Nr. 8 „Sabiedriskās
kārtības saistošie noteikumi” tiek svītrots 5.punkts, lai nepieļautu
tiesību normas dublēšanos ar jau spēkā esošu augstāka juridiskā
spēka tiesību normu, kurā jau tiek paredzēta atbildība par līdz šim
saistošajos noteikumos paredzēto, tas ir, par atrašanos sabiedriskā
vietā ar atvērtu alkohola iepakojumu.
Tiek precizēts saistošo noteikumu pielikums, nosakot Dubinskas dīķī
aizliegumu makšķerēt, zvejot peldēt un peldināt dzīvniekus.
Nav

Nav

Nav

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu
projekti”, pieejams Vaives pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives
pagasts, Cēsu novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 5, Cēsīs) .

Lēmums Nr. 264 Par Cēsu novada integrētās attīstības programmas
aktualizācijas 2013.-2019.gadam apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
15. no 16

2015.gada 28.oktobrī ir saņemts pozitīvs Vidzemes plānošanas reģiona atzinums Nr. Nr. 2.2-2/436, kurā ir teikts, ka Cēsu
novada Attīstības programmas aktualizācija 2013.-2019.gadam izstrādāta balstoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem, atbilst LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem „Metodiskajiem ieteikumiem
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”, tā atbilst Vidzemes
plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām attīstības prioritātēm, mērķiem un rīcības virzieniem
un Vidzemes plānošanas reģions atbalsta izstrādāto Cēsu novada Attīstības programmas aktualizācijas 2013.-2019.gadam
apstiprināšanu Cēsu novada domē. Tāpat ir beidzies Cēsu novada Attīstības programmas 2013. - 2019. gadam
aktualizētās redakcijas publiskai apspriešanai paredzētais termiņš, kas bija noteikts no 08.10.2015 līdz 28.10.2015.
Pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12.panta 1.daļu un 21.panta trešo daļu, MK noteikumiem
Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
12 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Lāce, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Niklass, J.Rozenbergs,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada Attīstības programmas aktualizāciju 2013.-2019.gadam gala redakcijā (pielikumā).
2. Publicēt lēmumu par Cēsu novada Attīstības programmas aktualizācijas 2013.-2019.gadam apstiprināšanu
pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
3. Lēmumu un apstiprināto Cēsu novada Attīstības programmas aktualizāciju 2013.-2019.gadam divu nedēļu laikā
nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai papīra formā un elektroniskā formātā; elektronisko
versiju nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam.
4. Nodrošināt Cēsu novada Attīstības programmas aktualizācijas 2013.-2019.gadam publisku pieejamību.
5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Attīstības nodaļas vadītāju.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
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