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Lēmums Nr. 334 Par (vārds, uzvārds) 2016.gada 23.novembra iesniegumu par
Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas
2016.gada 20.oktobra lēmuma Nr. 178 “Par atteikumu reģistrēt (vārds, uzvārds)
Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā” apstrīdējumu
Ziņo: M.Malcenieks, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 15.panta pirmo daļu, 81.pantu, 84.pantu, Administratīvo aktu
apstrīdēšanas komisijas 2016.gada 8.decembra atzinumu Nr. 3 “Par (vārds, uzvārds) 2016.gada 23.novembra iesniegumu
par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr. 178
„Par atteikumu reģistrēt (vārds, uzvārds) Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā”, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks,
T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
Atstāt spēkā esošu Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas 2016.gada 20.oktobra
lēmumu Nr. 178 „Par atteikumu reģistrēt (vārds, uzvārds) Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā”, savukārt, (vārds, uzvārds), 2016.gada 23.novembra iesniegumu noraidīt kā nepamatotu.
Cēsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc
juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

Lēmums Nr. 335 Par Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
darba plāna 2017.gadam apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un ievērojot Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.12.2016.atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par
(J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce,
M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināts Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” darba plānu 2017.gadam.
2. Uzdod Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram nodrošināt Pašvaldības aģentūras
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” darba plāna 2017.gadam izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
CKTC darba plāns 2017.gadam – pielikumā

Lēmums Nr. 336 Par „Cēsu Pils darbības stratēģijas 2017-2023” apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un ievērojot Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.12.2016.atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par
(J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce,
M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 05.08.2010. lēmumu Nr.437 “Par Cēsu viduslaiku pils darbības
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stratēģiju 2013.-2018.gadam”.
2. Apstiprināt “Cēsu Pils darbības stratēģiju 2017-2023”, saskaņā ar pielikumu.
3. Uzdod Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram nodrošinā “Cēsu Pils darbības
stratēģijas 2017-2023” izpildi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Cēsu Pils darbības stratēģija 2017-2023 – pielikumā

Lēmums Nr. 337 Par Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Amatiermākslas kolektīvu darbības nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un ievērojot Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.12.2016.atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par
(J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce,
M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 17.11.2010. lēmumu Nr.708 “Par pašvaldības aģentūras “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs” amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikuma apstiprināšanu”.
2. Apstiprināt Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” “Amatiermākslas kolektīvu darbības
nolikumu”, saskaņā ar pielikumu.
3. Uzdod Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram organizēt nepieciešamās darbības
saistībā ar šī lēmuma izpildi.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
Amatiermākslas kolektīvu darbības nolikums – pielikumā
Pielikumi nolikumam

Lēmums Nr. 338 Grozījumi Cēsu novada domes 11.08.2016.lēmumā Nr.216 “Par
Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pievienošanu "Cēsu
internātpamatskolai - rehabilitācijas centram”
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu un 30.pantu, Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 1.punktu un 23.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās
daļas 8.punktu un 23.punktu un ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas 05.12.2016. vēstuli Nr.01-14e/4537 “Par
izmaiņām izglītības iestāžu tīklā “, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
22.12.2016.atzinumam (prot.Nr.15), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs,
U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis,
L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 11.08.2016. lēmumā Nr.216 “Par Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
pievienošanu Cēsu internātpamatskolai – rehabilitācijas centram” šādu grozījumu :
izteikt otro punktu jaunā redakcijā:
“2. Noteikt, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā 31.12.2017.”
1. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes ministrijas.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 339 Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas Attīstības
plāna 2016. – 2019. gadam apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošo
noteikumu Nr. 18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” 15. punktu, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas
nolikumu, saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.12.2016. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu
novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis,
I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Apstiprināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas Attīstības plānu 2016. – 2019. gadam.
2.
Lēmuma izpildi nodrošināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Attīstības plāns – pielikumā

Lēmums Nr. 340 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Biedrību “Latvijas zinātnes
centru apvienība”
Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba
samazināšanu, kā arī saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību.
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu
pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas
kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40.panta pirmo otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā
normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi
tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.
Biedrība “Latvijas zinātnes centru apvienība” ir dibināta 2010.gada 13.decembrī. Biedrības dibināšanas
mērķis ir veicināt jauniešu un sabiedrības intereses par tehniskām un eksaktām zinātnēm, veicināt jaunatnes interesi par
uzņēmējdarbību savā reģionā (novadā), veicināt sadarbību starp uzņēmējiem un izglītības iestādēm. Biedrībai “Latvijas
zinātnes centru apvienība” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Biedrība “Latvijas zinātnes centru apvienība” no 2011.gada sekmīgi veic no likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4., 5.punktā un 10.punktā izrietošus uzdevumus, kas definēti 2011.gada 30.septembrī noslēgtā
deleģēšanas līgumā starp biedrību “Latvijas zinātnes centru apvienība” un Cēsu novada pašvaldību. Biedrības “Latvijas
zinātnes centru apvienība” pastāvēšanas laikā ir piesaistītas investīcijas biedrības attīstībai un gūta ievērojama pieredze
jaunu bērnu zinātkāres centru izveidē Latvijā un uzturēšanā. Biedrība “Latvijas zinātnes centru apvienība” ir kļuvusi par
nozīmīgu starpnieku un sadarbības partneri starp dažādiem uzņēmumiem, mācību iestādēm un jauniešu organizācijām,
lai kopīgiem spēkiem popularizētu zinātnes, tehnoloģiju un radošuma sasniegumus, veicinātu bērnu un jauniešu tehnisko
jaunradi, iesaistīšanos jaunu un inovatīvu risinājumu radīšanā.
Izvērtējot biedrības iesniegto ziņojumu Cēsu novada pašvaldībai (reģ. Cēsu novada pašvaldībā
20.12.2016. Nr. 5/1268) par uzdevumu izpildi 2016.gadā, secināms, ka Biedrība 2016.gadā ir izveidojusi radošo industriju
centru Koprades māja Skola6, kas gada laikā ir veiksmīgi uzsācis savu darbību, piesaistot vairāk kā 15 komersantus un 25
pastāvīgos dalībniekus, un mērķtiecīgi organizēti dažādi atbalsta pasākumu, lai veicinātu radošās uzņēmējdarbības
attīstību Cēsīs.
Biedrībai “Latvijas zinātnes centru apvienība” ir atbilstoša pieredze un personāla kvalifikācija gan
uzņēmumu jauno produktu virzīšanai tirgū, tos komercializējot, gan nodrošinot izglītojošus seminārus topošajiem un
esošajiem uzņēmējiem, kā arī sniedzot mentora pakalpojumus.
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Cēsu novada pašvaldība ir biedrības “Latvijas zinātnes centru apvienība” dibinātāja un biedrs. Biedrības
“Latvijas zinātnes centru apvienība” darbības joma un piešķirtās tiesības veikt pārvaldes uzdevumus un sniegt
pakalpojumus izriet no likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.punktu un 10.punktā noteiktās
autonomās kompetences.
Ievērtējot, ka viens no Biedrības dibināšanas mērķiem ir veicināt jaunatnes interesi par uzņēmējdarbību
savā reģionā (novadā), kā arī veicināt sadarbību starp uzņēmējiem un izglītības iestādēm, darbības virzienā izvirzot mērķi
izveidot inovāciju un radošuma centru, atsaucoties uz Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 1.redakcijas
ilgtermiņa prioritāti Nr.4 “Konkurētspējīga ilsetas identitāte, kas balstīta radošajās un kultūras industrijās, kā arī veselības
tūrismā” un Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam (apstiprināta ar Cēsu novada domes
14.03.2013.lēmumu Nr. 130) Vidēja termiņa prioritāti Nr.2 “Konkurētspējīga izglītības vide, mūžizglītības attīstīšana”, kas
paredz veidot izglītības procesu, kas balstās uz inovatīvām mācību metodēm, veicinot darbam nepieciešamo prasmju
apguvi, radošumu un interesi par uzņēmējdarbību, un vidēja termiņa mērķi “Kultūrvides un radošo industriju attīstība”,
kas paredz veicināt novada radošo potenciālu un atbalstīt jau pastāvošos šāda veida industriju pārstāvjus, apzinoties
kultūras un radošo uzņēmējdarbības nozaru devumu novada ekonomikai, ņemot vērā Cēsu novada radošo, kultūras un
digitālo industriju pārstāvju pieaugošo vajadzību pēc piemērotas vides elastīgai strādāšanai, kopā sanākšanai, izglītībai
un pašnodarbināto ekonomiskās darbības veikšanai, kā arī vienlaikus novērtējot kultūras, jaunrades un sociālā labuma
rašanās potenciālu vietās, kas apvieno dažādu nozaru pārstāvjus, tādējādi veicinot Cēsu vecpilsētas ēku un sociālās vides
iedzīvināšanu, ievērtējot Biedrības iepriekš veikto sabiedrisko darbību, kas pilnībā atbilst minētajai Cēsu novada
Attīstības programmas 2013.-2019.gadam prioritātei, lai izveidotu un uzturētu vietu dažādu radošo, kultūras un digitālo
industriju pārstāvju apvienošanai, lai veicinātu jaunrades un izglītojošo procesu radošo industriju jomās Cēsu novadā,
iedzīvotāju radošuma attīstību caur dažādiem neformālās izglītības procesiem, iedzīvotāju līderības prasmju attīstību,
radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstību.
Izvērtējot iepriekš minēto, secināms, ka biedrība “Latvijas zinātnes centru apvienība” ir tiesīga veikt pārvaldes
uzdevumus un tos var veikt efektīvāk, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo otro daļu,
41.panta pirmo daļu un 43.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punktu, 15.panta ceturto daļu
un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 5.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 22.12.2016.
atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs,
M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību “Latvijas zinātnes centru apvienība”, reģ. Nr. 400081694020, uz vienu gadu,
deleģējot tai no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punkta izrietošos pārvaldes uzdevumus, saskaņā
ar Deleģēšanas līgumu (pielikumā).
2. Kontroli par lēmuma un līguma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.
Deleģējuma līgums - pielikumā

Lēmums Nr. 341 Par zemes gabala nomu ielas infrastruktūras izbūvei Saulrītu
ielā, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība, lai realizētu SAM 5.6.2. projekta ietvaros paredzēto Saulrītu ielas rekonstrukciju, ir jānodrošina
ielas atzaru publiska pieejamība. Savienojuma atzari atrodas uz privātas teritorijas, un pēc CFLA pieprasījuma, lai
Pašvaldība nodrošinātu šādu savienojumu izveidi ir nepieciešams noslēgt zemes nomas līgumu ar privātās teritorijas
Saulrītu ielā 14, īpašnieku par zemes nomu 421 m² platībā, savienojuma izbūvei.
Nekustamais īpašums Saulrītu ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr.4201 004 0636, sastāvošu no zemes gabala
6513 m² kopplatībā, nostiprināts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0004 7277. Uz zemes gabala Saulrītu
ielā 14, Cēsīs, daļas par pašvaldības līdzekļiem plānots izbūvēts ielas infrastruktūru.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 19.08.2014. LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie
būvnoteikumi” 3. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma četrpadsmitās nodaļas
2112.pantu un 2120.pantu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.12.2016. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu
novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis,
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I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu starp (vārds, uzvārds), (Iznomātājs) un Cēsu novada pašvaldību,
reģ.Nr.90000031048, juridiskā adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., (Nomnieks), par zemes gabala Saulrītu
ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 004 0636, daļu 421 m2 platībā, uz termiņu – 10
gadi.
2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 6 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala daļas kadastrālās
vērtības.
3. Nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
4. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Komunālajai nodaļai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 342 Par Cēsu novada ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna un
energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatas apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Energoefektivitātes likuma 5.panta pirmās
daļas pirmo punktu un 5.panta trešo daļu, LR Ministru kabineta noteikumu Nr.668 „Energoefektivitātes monitoringa un
piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” 18.punktu, ņemot vērā Cēsu novada domes
18.09.2014.lēmumu Nr.377 “Par dalību Eiropas Komisijas programmas Intelligent Energy Europe projektā „50000&1
SEAPs” un sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA „Ekodoma”, ievērojot 14.12.2015. noslēgtā sadarbības līguma Cēsu
novada pašvaldība un SIA Ekodoma nosacījumus, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.12.2016.
atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs,
M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu 2016.-2020.gadam.
2. Apstiprināt Rokasgrāmatu energopārvaldības sistēmas izveidei un ieviešanai Cēsu novadā, atbilstoši standartam LVS
EN ISO 50001:2012 (turpmāk – standarts).
3. Uzsākt energopārvaldības sistēmas izveidošanu un ieviešanu Cēsu novada pašvaldībā atbilstoši standarta prasībām.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Rīcības plāns – pielikumā
Rokasgrāmata – pielikumā

Lēmums Nr. 343 Par dalību projekta „Gaujas Nacionālā parka teritorijas kā
starptautiskā tūrisma galamērķa atpazīstamības veidošana” īstenošanā
2017.gadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Tūrisma produktu konkurētspējas eksporta tirgos veicināšanas un apmeklētāju skaita tūrisma apskates objektos visā
Gaujas nacionālajā parkā palielināšanas nolūkā saņemts Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības aicinājums apliecināt
Cēsu novada pašvaldības piekrišanu dalībai projekta „Gaujas Nacionālā parka teritorijas kā starptautiska tūrisma
galamērķa atpazīstamības veidošanu” īstenošanā 2017.gadā. Apliecinājums nepieciešams, lai sagatavotu pieteikumu
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai un pretendētu uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu
programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1. apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais
mārketings”.
Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 48 000,00 (četrdesmit astoņi tūkstoši euro 00 centi) apmērā par dalību ārvalstu
tūrisma izstādēs un starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour” Latvijā, kā arī finansējums 50% apmērā no katras
pašvaldības tās tūrisma speciālistu izmaksām dalībai izstādēs.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15. panta 2., 10. un 13.punktu, Cēsu novada
domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 22.12.2016. atzinumu (prot. Nr.14) un Cēsu novada domes Finanšu
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komitejas 22.12.2016. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs,
U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis,
L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atbalstīt Cēsu novada pašvaldības dalību projekta „Gaujas Nacionālā parka teritorijas kā starptautiska tūrisma
galamērķa atpazīstamības veidošanu” īstenošanā 2017.gadā, paredzot pašvaldības līdzfinansējumu EUR 5500,00.
2. Projekta atbalsta gadījumā pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” sagatavot un iesniegt
Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai projekta ieņēmumu – izdevumu tāmi.
3. Projekta aktivitāšu īstenošanu un projekta administrēšanu uzticēt pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 344 Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2017.gada investīciju plāna
saskaņošanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai nodrošinātu efektīvu esošās Cēsu pilsētas siltumapgādes sistēmas atjaunošanu un modernizāciju, saskaņā ar SIA
„Cēsu siltumtīkli” 24.11.2016. vēstuli Nr. CS1/2016-120 „Par investīciju plānu 2017.gadam” (reģistrēta Cēsu novada
pašvaldībā 25.11.2016. ar Nr. 1-38/4343) un 15.12.2016. vēstuli Nr. CS1/2016-121 “Par tehnisko noteikumu izsniegšanu un
siltumtrases pārbūvi” (reģistrēta Cēsu novada pašvaldībā 15.12.2016. ar Nr. 5/4743), pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, atbilstoši 2001.gada 27.februāra līguma par Cēsu pilsētas siltumtīklu
modernizāciju un atjaunošanu 1.pielikuma 2.4.punkta nosacījumiem, ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un
attīstības komitejas 1.12.2016. atzinumu (prot. Nr.13) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.12.2016. (prot.Nr.16)
atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks,
T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1.Saskaņot SIA „Cēsu siltumtīkli”, reģ. Nr.40003007848, plānotās investīcijas 2017.gadam Cēsu pilsētas
centralizētās siltumapgādes sistēmā:
1.1. Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija (pārnešana) posmā no siltuma kameras TK‑24 līdz siltuma kamerai TK-26
(Cēsu tirgus teritorija) ar atzaru uz jauno tirdzniecības kompleksu Cēsīs, Cēsu novadā par plānoto summu 95 500,00
EUR (deviņdesmit pieci tūkstoši pieci simti eiro 00 centi);
1.2. Turaidas 7 katlu mājas efektivitātes paaugstināšanas ietvaros siltumenerģijas uzkrāšanas iekārtas izbūve siltuma
zudumu kompensēšanai par plānoto summu 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši eiro 00 centi);
1.3. Maģistrālās siltumtrases pārbūve posmā no siltuma kameras TK- 23 līdz atzaram tirgus teritorijā par plānoto summu
28 000,00 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši eiro 00 centi).
2. Faktiskais investīciju apjoms precizējams pēc būvdarbu nodošanas ekspluatācijā, norēķini veicami savstarpējā
ieskaita veidā.
3. SIA „Cēsu siltumtīkli” sniedz informāciju Cēsu novada pašvaldībai par saskaņotā investīciju plāna realizācijas gaitu
atbilstoši 2011.gada 27.februāra līguma par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības modernizāciju un atjaunošanu
1.pielikuma 2.3. un 2.4.punkta nosacījumiem.

Lēmums Nr. 345 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai izglītībai,
profesionālajai izglītībai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2017. 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 domes
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 22.12.2016.(prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu
novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis,
I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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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 2 367 256.00 EUR, (divi miljoni trīs simti sešdesmit septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit seši
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 pamatskola
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
240 464.00

tajā skaitā
kvalitātes pakāpēm

410 120.00
561 088.00
339 536.00
314 656.00
172 488.00

26 856.00
23 128.00
10 184.00
13 600.00
5 616.00

73 120.00
60 816.00
194 968.00
2 367 256.00

5 528.00
2 392.00
5 768.00
106888.00

13 816.00

1. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2017.gada 31.augustam.
2. Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (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 pamatskolai (direktore
A.Gabranova), Rāmuļu pamatskolai (direktora p.i. A.Gabranova), Cēsu Profesionālajai vidusskolai (direktora vietniece
I.Jirgensone) 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.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 346 Par mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likumu „Par Valsts budžetu 2017.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 22.12.2016.(prot.Nr.16)
atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks,
T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), 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 160 256.00 EUR (viens simts
sešdesmit tūkstoši divi simti piecdesmit seši 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 pamatskola
Rāmuļu pamatskola
PAVISAM

Mērķdotācija
I-VIII
EUR
9 920.00
46 432.00
31 352.00
42 416.00
19 704.00
9 096.00
1 336.00
160 256.00

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm
320.00
4 000.00
2 560.00
2 000.00
0.00
1 168.00
200.00
10 248.00

2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2017gada 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 pamatskolai (direktore A. Gabranova),
10. no 30

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. 347 Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likumu „Par Valsts budžetu 2017.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 22.12.2016. (prot.Nr.2) lēmumu,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.12.2016. (prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par
(J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce,
M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām- interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 118 990.00 EUR(viens simts astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit
euro 00 centi) sadalīt sekojoši:

1.1.

Mērķdotācija
I-VIII
EUR
106 342.00

Cēsu bērnu un jauniešu centrs

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm
6 976.00

1.2. pie vispārizglītojošām skolām interešu izglītības programmu realizācijai tarificēt 12 648.00 EUR (divpadsmit tūkstoši
seši simti četrdesmit astoņi euro 00 centi) :
Nr.
p.
k.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.

Izglītības iestāde

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

Mērķdotācija
I-VIII
EUR
1 016.00

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm

2 944.00
3 544.00
1 560.00
1 848.00
1 080.00

32.00
1 272.00
192.00
0.00
72.00
0.00

304.00
352.00
12 648.00

0.00
40.00
1 608.00

2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2017. gada 31. augustam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 348 Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likumu „Par Valsts budžetu 2017.gadam”, 8.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību
speciālajām pirmskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un
rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem” un Latvijas
Republikas 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
22.12.2016.(prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs,
M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām-pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā
reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās
attīstības traucējumiem 1 102 397.00 EUR (viens miljons viens simts divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņi euro
11. no 30

00 centi) sadalīt:

1.1.
1.2.

Cēsu pirmsskolas izglītības
iestāde „Pīlādzītis”
Cēsu internātpamatskolarehabilitācijas centrs
PAVISAM

Pedagogu
d/a un
VSAOI

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm

Uzturēšanas
izdevumi

KOPĀ
EUR

169 648.00

11 000.00

57 265.00

226 913.00

418 184.00
587 832.00

7 776.00
18 776.00

457 300.00
514 565.00

875 484.00
1 102 397.00

2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2017. gada 31.augustam.
3. Uzdot Cēsu pirmskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”(vadītāja A.Pāže) un Cēsu internātpamatskolai - rehabilitācijas
centram (direktors Z.Ozols) nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm,
internātskolām, 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. 349 Par Cēsu novada domes 2016.gada 29.decembra saistošo
noteikumu Nr.26 „Grozījumi Cēsu novada 28.01.2016.saistošajos noteikumos Nr.1
„ Par Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 22.12.2016. atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Sestulis,
A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.Suija-Markova,
A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2016.gada 29.decembra saistošos noteikumus Nr.26 „ Grozījumi Cēsu novada
28.01.2016.saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.
Budžeta grozījumi – pielikumā
Saistības - pielikumā

Lēmums Nr. 350 Par ilgtermiņa aizņēmumu dzīvojamās mājas atjaunošanai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Cēsu novada domes 28.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Cēsu novada pašvaldības 2016.gada
budžetu” 2016.gadā tika uzsākts realizēt sociālās dzīvojamās mājas atjaunošanas projekts “Dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 4201 004 0715 001 atjaunošana, daļu telpu piemērojot dienesta viesnīcas vajadzībām, Saules ielā
23, Cēsīs , Cēsu novadā”.
Kopējās projekta izmaksas tiek plānotas līdz EUR 1 656 650,24 ( t.sk. PVN), t.sk. 2.kārtas izmaksas EUR 628 711,95 t.sk.
PVN un 1., 3.kārtas izmaksas EUR 1 027 938,29, t.sk. PVN. 2.kārtas būvniecības izmaksas ir attiecināmas uz
sociālās dzīvojamās mājas sociālo dzīvokļu atjaunošanu, kurā esošie dzīvokļi tiek izīrēti personām ( ģimenēm), kuras ir
atzītas par maznodrošinātām vai trūcīgām.
Pamatojoties uz LR 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 2017.gadam” 14.panta
otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.1.apakšpunktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.12.2016. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu
novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis,
I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz EUR 628 712,00 (seši simti divdesmit asoņi simti septiņi simti divpadsmit eiro
un 0 centi) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada Cēsu novada sociālās
programmas investīciju projekta - Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0715 001 atjaunošana,
daļu telpu piemērojot dienesta viesnīcas vajadzībām, Saules ielā 23, Cēsīs , Cēsu novadā realizācijai.
12. no 30

2.

Aizņēmumu izņemt 2017.gadā pēc pieprasījuma.
1.
2.
3.
4.

Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2038.gada aprīlim.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2019.gada martā.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 351 Par precizējumiem Cēsu novada domes 2016.gada
24.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 ”Nodeva par īslaicīgas reklāmas vai
reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret
publisku vietu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 43. panta
pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas
7.punktu, Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumu Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 28. un 45. punktu, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu
Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 12. un 16.4. punktu. Ievērojot Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 15.decembra vēstulē Nr. 2016-1-18/17463 “Par saistošajiem
noteikumiem Nr.22” norādītajiem nepieciešamajiem precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.22 ”Nodeva par īslaicīgas
reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” un atbilstoši Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 22.12.2016. (prot.Nr.16) atzinumam, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs,
M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.SuijaMarkova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Precizēt Cēsu novada domes 2016.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr. 22 ”Nodeva par īslaicīgas reklāmas vai
reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” :
1. Svītrot no saistošo noteikumu pilnvarojuma atsauces uz likumu ”Par pašvaldībām”, Reklāmas likumu un
Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.732 ”Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 12.punktu un 16.4.apakšpunktu, aizstājot tos ar
16.1 punktu;
2. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
“11. No Pašvaldības nodevu samaksas atbrīvotas šādas personas:
11.1.
Valsts un Pašvaldības iestādes, t.sk. pašvaldības kapitālsabiedrības;
11.2.
kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, izklaides, sociāla rakstura un tml. tematikas
bezmaksas pasākuma rīkotāji, ja pasākuma norises vieta ir Cēsu novada administratīvajā teritorijā;
11.3.
kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, izklaides, sociāla rakstura un tml. tematiku
pasākuma rīkotāji, kas veic komercdarbību Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7426 „Cēsu pilsētas
vēsturiskais centrs” robežās, ja pasākuma norises vieta ir Cēsu novada administratīvajā teritorijā;
11.4.
personas, kuras veic komercdarbību Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7426 „Cēsu
pilsētas vēsturiskais centrs” robežās, un kuru reklāma ir ar šajos noteikumos 7.2. punktā nenosauktu tematiku, 3 reizes
gadā, ja pasākuma norises vieta ir Cēsu novada administratīvajā teritorijā;
11.5.
Pašvaldības atbalstīto vietējo un starptautisko pasākumu rīkotāji;
11.6.
kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, izklaides, sociāla rakstura un tml. tematiku
pasākuma rīkotāji, kuri noslēguši ar aģentūru telpu teritorijas nomas līgumu.”
1. Svītrot saistošo noteikumu 13. punktā vārdus “kura ir atbildīga par sniegto ziņu patiesību.”
2. Aizstāt 15. punktā vārdu “īslaicīgi” ar vārdu “īslaicīgās reklāmas”, un vārdu un simbolu “un/vai” ar vārdu “un”.

13. no 30

Lēmums Nr. 352 Par precizējumiem Cēsu novada domes 2016.gada
24.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g apakšpunktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Publisko
aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17. panta otro un ceturto daļu. Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 2016.gada 6.decembra vēstulē Nr. 18-6/9076 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.23” norādītajiem
nepieciešamajiem precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.23 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
maksas pakalpojumi” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.12.2016. (prot.Nr.16) atzinumam, Cēsu
novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis,
I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Precizēt Cēsu novada domes 2016.gada 24.novembra saistošos noteikumus Nr. 23 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras
un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”:
1. Svītrot no saistošo noteikumu pilnvarojuma atsauci uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
13.punktu.
1. Svītrot no skaidrojuma par cenas noteikšanu pakalpojumiem, kas numurēti ar punktiem 1.18.-1.29., teikuma daļu
“pret plānotajiem minimālajiem ieņēmumiem par pasākumu/izstādi” un aizstāt to ar frāzi “atbilstoši pašvaldības
aģentūras Cēsu Kultūras un Tūrisma centra sniegto pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas metodikai”.
2. 7.punktā minētajām precēm precizēt uzcenojumu līdz 15% no preces iepirkšanas vai izgatavošanas cenas.
3. Mainīt atsauces punktā 25.2., iepriekšējo 9.1.-9.4. vietā norādot 10.1.-10.4.
4. 29.punktā lietoto saīsinājumu “CNMM” izteikt ar pilnu nosaukumu “Cēsu Vēstures un mākslas muzejs”.
5. Visā saistošo noteikumu tekstā vārdu “invalīds” aizstāt ar “persona ar invaliditāti”.
6. 5.punktā norādītās atsauces aizstāt ar atsaucēm uz punktiem 1.1.-1.9., 2. un 4.1.-4.20.

Lēmums Nr. 353 Par Cēsu novada pašvaldības sadarbību ar Pārgaujas novada
pašvaldību projekta “Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā
parkā, Cēsu un Pārgaujas novados”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 95.pantu (lai risinātu uzdevumus, kuros ir ieinteresētas (..) vairākas pašvaldības,
tām ir tiesības sadarboties (..)), Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.pantu, kā arī Cēsu novada
pašvaldības un Pārgaujas novada pašvaldības sasvstarpēji pausto vēlmi sadarboties antropogēnās slodzes
mazināšanā, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamās ietekmes uz īpaši aizsargājamiem
biotopiem un sugām mazināšanā, veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu Gaujas nacionālā
parka teritorijā, Cēsu pilsētas un Pārgaujas novada pašvaldībās, pamatojoties uz programmas 5.4.1. specifiskā atbalsta
mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākums „Antropogēno slodzi
mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās”, kopīgi izstrādājamo projekta pieteikumu
“Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados”, ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 22.12.2016. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs,
M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.SuijaMarkova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Sadarboties ar Pārgaujas novada pašvaldību projekta “Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā
parkā, Cēsu un Pārgaujas novados”, ieviešanā, saskaņā ar programmas 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un
atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākums „Antropogēno slodzi mazinošas
infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” nosacījumiem, slēdzot savstarpēju sadarbības līgumu,
saskaņā ar pielikumu.
2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājam.
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Sadarbības līgums - pielikumā

Lēmums Nr. 354 Par projekta “Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas
nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados” iesniegšanu un īstenošanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.514 Darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas”
5.4.1.1. pasākuma „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās”
īstenošanas noteikumi, kuros noteikts, ka pasākuma mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma,
eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, veidojot
kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu, Cēsu novada pašvaldības attīstības programmas 2013.-2019.
stratēģisko mērķi- SM2 ”Saglabāta un attīstīta unikāla kultūrvide, pilsētvide un dabas vide”, vidēja termiņa
prioritāti “Dzīves telpas sakārtošana un dabas vides saglabāšana”, uzdevumu Nr. 3.2.3. “Sekmēt dabas teritoriju
saglabāšanu un attīstību”.
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15. panta pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 22.12.2016. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs,
U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis,
L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atbalstīt projekta “Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados”
iesniegšanu un īstenošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1 specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt
un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas
infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija NATURE 2000 teritorijās" ietvaros sadarbībā ar Pārgaujas novada pašvaldību,
slēdzot sadarbības līgumu.
2. Projekta “Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados” (turpmākprojekts) kopējās attiecināmās izmaksas nepārsniedz 350 000 EUR (trīs simti piecdesmit tūkstoši eiro), no tiem Cēsu
novada pašvaldības teritorijā atjaunojamās infrastruktūras ierīkošanai 250 000 EUR, paredzot pašvaldības
līdzfinansējumu 15% apmērā no attiecināmajām izmaksām.
3. Projekta atbalsta gadījumā Attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu nodaļā projekta ieviešanas
(ieņēmumu) un izdevumu tāmi.
4. Finanšu nodaļai nodrošināt atbilstošas izmaiņas pašvaldības pamatbudžetā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 355 Par Cēsu novada domes 11.08.2016. lēmuma Nr.220 „Rīgas ielas
posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā”
iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu atcelšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Sakarā ar būtiskiem papildinājumiem un precizējumiem „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrādē un apjomā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un
6.punktu un saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.12.2016. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome ar 13
balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs,
I.Lāce, M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Atcelt Cēsu novada domes 11.08.2016. lēmumu Nr.220 „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā”.
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Lēmums Nr. 356 Par projekta pieteikuma „Rīgas ielas posma rekonstrukcija
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā” iesniegšanu un
līdzfinansējuma nodrošināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.593 “Darbības programmas ”Izaugsme un
nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai
un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
(turpmāk, CFLA), kā sadarbības iestādes uzaicinājumu Cēsu novada pašvaldībai sagatavot un iesniegt projekta
iesniegumu darbības programmas Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
”Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
īstenošanas noteikumi”, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu un saskaņā ar Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 22.12.2016. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs,
M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.SuijaMarkova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt un realizēt, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.593 “Darbības
programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos,
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” līdzfinansēto Cēsu
novada pašvaldības sagatavoto projekta iesniegumu „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā, ar kopējām projekta izmaksām 750 960 EUR (septiņi simti piecdesmit tūkstoši deviņi
simti sešdesmit eiro) apmērā, pašvaldības līdzfinansējums 50 635 EUR, (piecdesmit tūkstoši seši simti trīsdesmit pieci
eiro), neattiecināmās izmaksas 290 236 EUR (divi simti deviņdesmit tūkstoši trīs simti seši eiro), ERAF līdzfinansējums
391 616 EUR, (trīs simti deviņdesmit viens tūkstotis seši simti sešpadsmit eiro), valsts budžeta dotācija 17 277 EUR
(septiņpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit septiņi eiro).
2. Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu nodaļā projekta ieviešanas (ieņēmumu) un
izdevumu tāmi.
3. Projektu realizēt 2017. gadā un 2018 gadā.
4. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 357 Par Cēsu novada domes 11.08.2016. lēmuma Nr.221 “Par projekta
pieteikuma “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā 1.kārta“ iesniegšanu
un līdzfinansējuma nodrošināšanu atcelšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Sakarā ar būtiskiem papildinājumiem un precizējumiem projekta “‘Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā 1.kārta”
izstrādē un apjomā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 6.punktu, saskaņā ar Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 22.12.2016. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs,
M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.SuijaMarkova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Atcelt Cēsu novada domes 11.08.2016. lēmumu Nr.221 “Par projekta pieteikuma “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu
novadā 1. kārta”.

Lēmums Nr. 358 Par projekta pieteikuma „Degradēto teritoriju revitalizācija
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Cēsu novadā 1. kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas ”Izaugsme un
nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
(turpmāk, CFLA), kā sadarbības iestādes uzaicinājumu Cēsu novada pašvaldībai sagatavot un iesniegt projekta
iesniegumu darbības programmas Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu un saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas
22.12.2016. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs,
U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis,
L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt un realizēt, saskaņā uz Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības
programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” līdzfinansēto Cēsu novada
pašvaldības sagatavoto projekta iesniegumu „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā I kārta”, ar kopējām
projekta izmaksām 664 045 EUR (seši simti sešdesmit četri tūkstoši četrdesmit pieci eiro) apmērā, no kurām 635 268
EUR (seši simti trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi eiro) ir projekta attiecināmās izmaksas, projekta
neattiecināmās izmaksas 28 777 (divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi eiro), pašvaldības
līdzfinansējums 58 587 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi eiro), ERAF līdzfinansējums
projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 539 978 EUR (pieci simti trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit
astoņi eiro), valsts budžeta dotācija 23 822 EUR (divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti divdesmit divi eiro).
2. Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu nodaļā projekta ieviešanas ( ieņēmumu) un
izdevumu tāmi.
3. Projektu realizēt 2017. gadā.
4. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 359 Par Cēsu novada pašvaldības autogreidera maksas
pakalpojumu noteikšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta g
apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes 08.10.2015. lēmumu Nr.239 (prot.Nr.14, 18.p.) “Par “Kārtības, kādā Cēsu
novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo
pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus” apstiprināšanu”,
atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.12.2016. (prot. Nr. 16) atzinumam, Cēsu novada dome ar 13 balsīm –
par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce,
M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt maksu par Cēsu novada pašvaldības autogreidera pakalpojumu 38,85 (bez PVN) EUR par vienu darba
stundu.
2. Autogreidera pakalpojums tiek sniegts Cēsu novada, Vaives pagasta teritorijas pievedceļu pie mājām sakārtošanai,
sniega tīrīšanai, ceļa seguma greiderēšanai.
3. Noteikt, ka autogreidera maksas pakalpojumu drīkst sniegt laikā, kad tas nav nepieciešams Cēsu novada
pašvaldības funkciju izpildei.
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Komunālajai nodaļai.
5. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumu Nr.312 (prot.Nr.11, 25.p.) „Par Cēsu novada
pašvaldības autogreidera maksas pakalpojumu noteikšanu”.
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Lēmums Nr. 360 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas sniegto maksas
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, atbilstoši ar Cēsu novada
domes 08.10.2015. lēmumu Nr. 239 apstiprināto noteikumu Nr.38 „Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldības iestādes un
aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus,
nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus” 20.2.punktam, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas
22.12.2016. (prot. Nr. 16) atzinumam, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs,
U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis,
L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu Profesionālās vidusskolas sporta zāles (adrese - Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101), telpu
īres maksu 3.09 EUR (trīs euro 09 centi) stundā.

Lēmums Nr. 361 Par finanšu līdzekļu ieguldīšanu nekustamajā īpašumā Palasta
iela 6, Cēsis, Cēsu novads
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
2016.gada 27.jūnijā lietus gāžu rezultātā, kas veicināja grunts izskalošanu un saistvielu eroziju, konstatēts
dolomītakmeņu mūra atbalsta sienas ~ 3.0 m augstumā, kas virszemes daļā veidoja vēsturisku robežu starp Cēsu novada
pašvaldībai, turpmāk – Pašvaldība, piederošu nekustamo īpašumu Lielā Kalēju iela 5, Cēsis, Cēsu novads, kadastra
numurs 4201 005 3006, un privātpersonai piederošu nekustamo īpašumu Palasta iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra
numurs 4201 005 3007, (īpašuma tiesības reģistrētas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1493 uz (vārds, uzvārds) vārda, lēmuma datums 25.06.2008.), noturības zudums
(sagrūšana) ~ 9 m garumā, kā arī tika bojāta privātpersonai piederošās dzīvojamās ēkas ārsiena.
Ņemot vērā, ka izskalojums veidojās virzienā no Pašvaldības īpašuma (augstāk stāvošs) uz privātīpašumu
(zemāk stāvošs), un atbalsta sienas neesamība rādīja reālu iespēju turpināties nenostiprinātās grunts pārvietošanai
(noslīdēšanai) no augstāk stāvoša īpašuma uz zemāk stāvošu, kā rezultātā tiktu bojāts Pašvaldības īpašums, vienlaicīgi
apdraudot arī zemāk stāvošo īpašumu, Pašvaldība, lai saglabātu savu īpašumu un nepasliktinātu tā stāvokli nākotnē,
veica nekavējošu rīcību avārijas seku likvidācijai – organizēja sabrukušās grunts atbalsta sienas novākšanu un drošības
pasākumu īstenošanu, kas izslēgtu tālāku grunts masīva noslīdēšanu, izvietojot pagaidu balstījumus un stiprinājumus,
visas darbības iepriekš saskaņojot ar cietušā privātīpašuma īpašnieku, kā arī būvprojekta izstrādi sabrukušās grunts
atbalsta sienas atjaunošanai.
Pirms būvprojekta izstrādes, ievērojot būvniecības normatīvo aktu nosacījumus, tika veikta iesaistīto zemes
gabalu daļas topogrāfiskā uzmērīšana, kā rezultātā atklājās, ka sabrukušās grunts atbalsta sienas pamatne pilnībā
atrodas zemes gabalā Palasta iela 6, Cēsis, Cēsu novads. Tika izstrādāti (SIA “Būvprojekts”, reģistrācijas numurs
būvkomersantu reģistrā 3195-R) divi grunts atbalsta sienas atjaunošanas varianti (shēma – 1.pielikumā): viens –
atjaunošanu veicot Pašvaldības īpašumā un otrs – privātīpašumā. Saskaņā ar būvprojekta (Būvprojekts atbalsta sienas
atjaunošanai nekustamajā īpašumā Palasta ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā iesniegts Pašvaldības Būvvaldē, uz Būvprojekta
ģenerālplāna saņemts minētā nekustamā īpašuma īpašnieka saskaņojums) risinājumiem un to izmaksu aprēķiniem,
atbalsta sienas atjaunošanas izmaksas nekustamajā īpašumā Lielā Kalēju iela 5, Cēsis, Cēsu novads, sastāda 48 905.33
EUR, t.sk., PVN 21% (2.pielikums), savukārt nekustamajā īpašumā Palasta iela 6, Cēsis, Cēsu nov., 25 549.81 EUR, t.sk.,
PVN 21% (3.pielikums).
Ņemot vērā iepriekš minēto, ievērojamo izmaksu atšķirību starp būvniecību Lielā Kalēju ielā 5, Cēsis, Cēsu novadā un
Palasta ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, lai novērstu sagruvušās grunts atbalsta sienas radīto bīstamību ilgtermiņā, saglabātu
Pašvaldības īpašumu un nepasliktinātu tā stāvokli nākotnē, aizsargātu sabiedrības drošību un veicinātu vides
sakārtošanu, tādējādi nodrošinot Būvniecības likuma 9.panta otrās daļas 1.punkta prasību izpildi: visā ekonomiski
pamatotajā ekspluatācijas laikā būvei un tās elementiem jāatbilst šādām būtiskām prasībām: mehāniskā stiprība un
stabilitāte, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmā daļas 14. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu un 3.panta pirmās daļas 1. punktu, Ministru kabineta
19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 3.punkta 3.1. un 3.2. apakšpunktus: Būvniecību var ierosināt:
zemes vai būves īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs vai lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt;
pašvaldība, ja tā sakārto vai nojauc būvi, kas kļuvusi bīstama un rada apdraudējumu cilvēku drošībai..., un Cēsu novada
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domes Finanšu komitejas 22.12.2016. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs,
M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.SuijaMarkova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines
iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, ieguldīt finanšu līdzekļus līdz 25 549.81 EUR, t.sk., PVN 21%, grunts atbalsta
sienas atjaunošanā privātpersonai piederošā nekustamajā īpašumā Palasta iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra
numurs 4201 005 3007.
2. Uzdot Pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt būvdarbus, saskaņā ar izstrādāto būvprojektu Publisko
iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums Nr.1 - Situācijas shēma
Pielikums Nr.2 – būvniecības koptāme
Pielikums Nr.3 – būvniecības koptāme

Lēmums Nr. 362 Grozījumi Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumā Nr.41 “Par
Cēsu pilsētas Mākslas skolas, Cēsu bērnu un jauniešu centra un Cēsu pilsētas
Sporta skolas pedagoģisko darbinieku amatalgām”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Cēsu
novada domes 19.02.2015. lēmumu Nr.36 “Par Cēsu pilsētas Sporta skolas, Cēsu pilsētas Mākslas skolas un Cēsu Bērnu un
jauniešu centra direktoru amatalgām”, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.12.2016.
(prot.Nr.15) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.12.2016. (prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu novada dome ar
13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs,
I.Lāce, M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izteikt lēmuma 1.1.1. punktu šādā redakcijā:
“1.1.1. direktora vietnieks 800.00 EUR”.
2. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2017.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 363 Par deleģēšanas līgumu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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,
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personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus.
2016. gada 27.decembrī Cēsu novada pašvaldības konkursa „Par tiesībām slēgt deleģējuma līgumu un saņemt
finansējumu pārvaldes uzdevuma veikšanai, identifikācijas numurs 1, komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt tiesības slēgt
deleģējuma līgumu ar Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrību, reģistrācijas Nr. 40008258185, juridiskā adrese – Cēsu
prospekts 3-2, Priekuļi, Priekuļu novads, LV – 4126.
Biedrība ,,Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”, turpmāk arī – Biedrība, ir dibināta 2016. gada 07. 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 iepriekš minēto pārvaldes uzdevumu efektīvāku izpildi, un ņemot vērā ka pašvaldības īpašumā un
lietošanā ir manta un aprīkojums, kas izmantojams šo uzdevumu izpildei, tad atbilstoši Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5. punktam, pašvaldība var šo mantu nodot
privātpersonai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai.
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, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
22.12.2016.atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs,
U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis,
L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Slēgt 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.
Nodot Cēsu novada pašvaldībai piederošās mantiskās vērtības, aprīkojumu (Deleģēšanas līguma 2.
pielikums) un bezatlīdzības lietošanā esošo nekustamo īpašumu Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, lietošanā bez
atlīdzības biedrībai ,,Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrībai” (Deleģēšanas līgumā 1.pielikumā) noteikto pārvaldes
uzdevumu pildīšanai.
3.
Kontroli par lēmuma un līguma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.
Pielikums
DELEĢĒŠANAS LĪGUMS
Cēsīs, 2016. gada _.decembrī
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
pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, no vienas puses, un
Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība, reģ. Nr. 40008258185, juridiskā adrese Cēsu prospekts 3 -2, Priekuļi, Priekuļu
novads, LV- 4126, turpmāk - Pilnvarotā persona, kuras vārdā saskaņā ar biedrības statūtiem rīkojas tās valdes
priekšsēdētāja Diāna Pipure, no otras puses,
abas puses kopā un katra atsevišķi, turpmāk - Puses vai Puse,
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,
ievērojot:
1. Pašvaldības pienākumu pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt noteikto autonomo funkciju izpildi, kā arī lemt
par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, un tiesības deleģēt atsevišķus pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde
ietilpst Pašvaldības kompetencē;
2. Pilnvarotās personas mērķi:
- pašvaldības izveidotās dzīvnieku patversmes uzturēšana,
- izķerto un atsavināto mājas (istabas) dzīvnieku izķeršana, izmitināšana, uzturēšana un aprūpe,
- bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu savvaļas dzīvnieku izķeršana, izmitināšana, uzturēšana un aprūpe.
3. Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta otrās daļas 5.
punktu;
4. Cēsu novada domes 2016. gada 29. decembra lēmumu Nr. „Par deleģējuma līgumu”, (protokols Nr. , .punkts),
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nosakot, ka Pašvaldībai piederošās mantiskās vērtības, aprīkojums, un bezatlīdzības lietošanā esošā nekustamā
īpašuma Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā tiesības tiek nodotas lietošanā bez atlīdzības kā deleģēšanas līguma un
pašvaldības autonomās funkcijas izpildei nepieciešamais resurss (turpmāk Lēmums);
5. Pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu deleģēšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, drošu un
ilgtspējīgu pašvaldības funkciju izpildi un to, ka šo mērķu sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt Pušu tiesības un
pienākumus;
6. 2016.gada 27. decembrī organizētā konkursa „Par tiesībām slēgt deleģējuma līgumu un saņemt finansējumu
pārvaldes uzdevuma veikšanai, identifikācijas numurs 1, rezultātiem,
Puses noslēdz šāda satura Deleģēšanas līgumu, turpmāk –Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pašvaldība deleģē Pilnvarotajai personai, un Pilnvarotā persona apņemas veikt šādus Pilnvarotās personas
kompetencē esošus pārvaldes uzdevumus, kas izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā un
Dzīvnieku aizsardzības likuma 39. pantā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām (turpmāk – Uzdevums).
1.2. Līguma 1.1. punktā noteiktajā Uzdevumā ietilpst:
1.2.1. 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;
1.2.2. atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām izķert, izmitināt un aprūpēt bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušus
savvaļas dzīvniekus;
1.2.3. nodrošināt bezsaimnieka dzīvnieku (t. sk. savvaļas dzīvnieku) mirstīgo atlieku savākšanu un utilizēšanu;
1.2.4. uzturēt Cēsu novada pašvaldības dzīvnieku patversmi “Lācīši”;
1.2.5. nodrošināt kvalitatīvu Uzdevuma izpildi;
1.2.6. sniegt pārskatu par Uzdevuma norisi un nepieciešamajiem uzlabojumiem Uzdevuma norisē;
1.2.7. nodrošinot Uzdevuma izpildi, savas kompetences ietvaros pārstāvēt Cēsu novada pašvaldības dzīvnieku
patversmi “Lācīši”;
1.2.8. piedalīties ar Uzdevuma izpildi saistītās darba grupās, sanāksmēs un pasākumos.
1.3. Pilnvarotā persona Uzdevumus veic saskaņā ar Līguma 1. pielikumu “Pārvaldes uzdevuma apraksts” Cēsu novada
administratīvajā teritorijā.
2. Uzdevuma veikšanas priekšnosacījumi
2.1. Lai nodrošinātu Uzdevuma kvalitatīvu un normatīviem aktiem atbilstošu veikšanu:
2.1.1. Pašvaldība nodod bez atlīdzības (patapina) Pilnvarotajai personai, un Pilnvarotā persona pieņem no Pašvaldības
Līguma 2.pielikumā norādītās Pašvaldībai piederošās mantiskās vērtības un aprīkojumu, kas saistītas ar Uzdevuma izpildi
(turpmāk – Manta), uz visu Līguma darbības laiku.
2.1.2. Uzdevuma izpildes veikšana tiek nodrošināta Pašvaldības bezatlīdzības lietošanā esošajā Nekustamajā
īpašumā, 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 valstij piekrītošā zemes gabalā (6317,0 m2 platībā) Krasta
ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, visā Līguma darbības laikā.
2.2. Pilnvarotajai personai ir zināms, ka Nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs ir SIA „Vinda”, un Pilnvarotā persona
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), turpmāk – Nekustamā īpašuma lietošanas līgums.
2.3. Pilnvarotā persona apņemas izmantot tai nodoto Mantu un Nekustamā īpašuma bezatlīdzības lietošanas tiesības
tikai atbilstoši Līguma un starp SIA „Vinda” un Cēsu novada pašvaldību noslēgtā Nekustamā īpašuma lietošanas līguma
noteikumiem.
3. Uzdevuma izpildes kārtība
3.1.
Pilnvarotā persona nodrošina profesionālu, kvalitatīvu, savlaicīgu un izmaksu ziņā konkurētspējīgu
Uzdevuma izpildi. Uzdevuma izpildē Pilnvarotā persona ievēro labas pārvaldības un citus valsts pārvaldes principus,
ievēro normatīvo aktu prasības un sadarbojas ar Pašvaldību.
3.2.
Jautājumos, kas saistīti ar Pilnvarotajai personai deleģētā Uzdevuma izpildi, Pilnvarotā persona rīkojas kā
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krietns un rūpīgs saimnieks.
3.3.
Ja Pilnvarotā persona nevar nodrošināt pienācīgu un savlaicīgu Uzdevuma izpildi atbilstoši Līguma
noteikumiem, Pilnvarotā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā, par to rakstveidā informē Pašvaldību
un Pašvaldība ar atsevišķu lēmumu uz laiku ir tiesības apturēt ar Līgumu nodotā Uzdevuma izpildi. Šādā gadījumā
Pilnvarotajai personai ir pienākums turpināt Uzdevuma izpildi līdz Pašvaldība pilnībā var pārņemt Uzdevuma izpildi
atbilstoši Līguma noteikumiem.
3.4.
Pilnvarotā persona, veicot Uzdevumu, apņemas:
3.4.1. nodrošināt korespondences saņemšanu tās juridiskajā adresē, par šo adresi vai tās maiņu informējot Pašvaldību;
3.4.2. savas kompetences ietvaros un Pašvaldības darbību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņā
sniegt atbildes uz saņemtajiem sarakstes dokumentiem;
3.4.3. pēc Pašvaldības pieprasījuma sakarā ar trešo personu sūdzību par Pilnvarotās personas darbību saņemšanu
sniegt Pašvaldības noteiktajā termiņā informāciju un paskaidrojumus, kas saistīta ar konkrēto sūdzību un ir Uzdevuma
ietvaros;
3.4.4. pēc Pašvaldības pieprasījuma tās noteiktajā termiņā sniegt informāciju, kas saistīta ar Uzdevuma veikšanu un
nepieciešama Pilnvarotās personas pārraudzības nodrošināšanai Uzdevuma ietvaros.
4. Uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji
4.1.
Pilnvarotā persona Līguma noteiktajā kārtībā un apjomā apņemas nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu
Uzdevuma izpildi.
4.2.
Pašvaldība nosaka Uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritērijus:
4.2.1. deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanas un no tiem izrietošo pakalpojumu sniegšanas kvalitāte,
nepārtrauktība un regularitāte;
4.2.2. pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti;
4.2.3. darbības atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
4.2.4. pēc Pašvaldības ieskatiem citus kritērijus, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem pienācīgā
kvalitātē un apmērā.
4.3.
Līguma 4.2.punktā sasniedzamie kvalitātes rādītāji var tikt mainīti Līdzējiem rakstiski vienojoties, veicot
atbilstošus grozījumus Līgumā, kuri kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5. Pilnvarotās personas darbības uzraudzības kārtība
5.1.
Pilnvarotā persona, veicot šajā Līgumā noteikto Uzdevumu, atrodas Pašvaldības funkcionālā pārraudzībā.
5.2.
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.
5.3.
Pašvaldība nodrošina Uzdevuma izpildes pilnīgu un efektīvu pārraudzību.
5.4.
Pašvaldība, pārraugot Pilnvarotās personas darbību Uzdevuma izpildē:
5.4.1. ir tiesīga pieprasīt no Pilnvarotās personas visu nepieciešamo informāciju un paskaidrojumus par Uzdevuma
izpildi;
5.4.2. apkopo Pilnvarotās personas iesniegtos pārskatus un ziņojumus;
5.4.3. veic Uzdevuma izpildes kontroli un novērtē Uzdevuma izpildes kvalitāti saskaņā ar Līguma 4. punktā minētajiem
kvalitātes novērtējuma kritērijiem;
5.4.4. īsteno citas tiesības un pienākumus, kas izriet no Līguma, atbilst Pašvaldības kompetencei un ir nepieciešami
pārraudzības nodrošināšanai;
5.5.
Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pilnvarotās personas pārskatu par Uzdevuma izpildi biežāk
kā norādīts Līguma 5.2. punktā, par to rakstiski 1(vienu) mēnesi iepriekš iesniedzot Pilnvarotajai personai pieprasījumu.
5.6.
Līguma izpildes ziņojumā Pilnvarotā persona iekļauj informāciju par deleģētā Uzdevuma izpildes
sasniegtajiem rezultātiem un to novērtējuma kritēriju rādītājiem, sasniegto rezultātu atbilstību plānotajam, un citu
papildus informāciju.
5.7.
Pašvaldībai pēc pārskata saņemšanas ir tiesības, par to 1(vienu) nedēļu iepriekš rakstiski brīdinot
Pilnvaroto personu, veikt revīziju par uzdevuma izpildi, ko veic Pašvaldības noteikta kompetenta persona.
6. Savstarpējo norēķinu kārtība
6.1.
Pilnvarotajai personai piešķirtais finansējums Uzdevuma veikšanai nepārsniedz 18 700,00 EUR
(astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti euro).
6.2.
Ar Līguma 1.2.1.-1.2.3. punktos minēto Uzdevumu izpildi saistītie izdevumi tiek apmaksāti pēc faktiskā
izlietojuma saskaņā ar tāmi (3. pielikuma 1-18 punkts) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Cēsu novada pašvaldības policijas
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saskaņota pārskata un Pilnvarotās personas rēķina saņemšanas dienas.
6.3.
Līguma 1.2.4. punktā minētā Uzdevuma veikšanai Pašvaldība Pilnvarotajai personai piešķir finansējumu
11 206,50 EUR (vienpadsmit tūkstoši divi simti seši euro 50 centi) saskaņā ar tāmi (3. pielikums 19. punkts) 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.
6.4.
Pilnvarotā persona maksā Pašvaldībai par Uzdevuma veikšanas nodrošināšanai faktiski
izlietoto elektroenerģiju, ūdeni un kanalizācijas nosēdakas izvešanu. Samaksa veicama 10 (desmit) dienu laikā no rēķina
saņemšanas dienas, pārskaitot uz Pašvaldības norādīto bankas kontu. Pašvaldības maksājumu dokumenti tiek sagatavoti
elektroniski, tie derīgi bez paraksta un nosūtīti uz e-pastu: zoobums@inbox.lv. Maksājumos par elektroenerģiju, ūdeni un
kanalizācijas nosēdaku izvešanu Pašvaldība darbojas kā starpnieks Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē.
6.5.
Pašvaldība ir tiesīga veikt pārbaudes par Pilnvarotajai personai Līguma 6.2. punktā
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 Līguma 6.2. punktā piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļēji nav izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķiem,
Pilnvarotā persona atmaksā Pašvaldības budžetā finanšu līdzekļus, kas nav izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķiem.
6.6.
Ja Pašvaldība, izvērtējot Pilnvarotās personas darbību, ir atzinusi, ka Pilnvarotā persona nav izpildījusi
Līguma 4.2. punktā noteiktos Uzdevuma kvalitātes rādītājus vai Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējums ir negatīvs,
Pašvaldībai ir tiesības pārskatīt Pilnvarotai personai piešķirtā finansējuma apmēru.
7. Pušu atbildība
7.1.
Pašvaldība atbild par to funkciju, kurās ietilpst Uzdevums, izpildi kopumā.
7.2.
Pilnvarotajai personai ir pienākums iesaistīties Cēsu novada pašvaldības organizētajās inventarizācijās par
Cēsu novada pašvaldības piederošām un Pilnvarotajai personai nodotajām mantiskām vērtībām un aprīkojumu (Līguma
2.1.1. punkts).
7.3.
Pilnvarotajai personai ir pienākums atlīdzināt Pašvaldībai zaudējumus šādos gadījumos:
7.3.1. zaudējumi radušies Pilnvarotās personas prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā;
7.3.2. Pilnvarotā persona neizpilda vai pienācīgi nepilda deleģēto uzdevumu, par ko Pašvaldība Pilnvaroto personu
iepriekš rakstveidā brīdina.
7.3.3. Pilnvarotās personas rīcības dēļ ar Līgumu nodotā Manta tiek nozaudēta vai bojāta.
7.4.
Pašvaldība ir atbildīga par šī Līguma noteikumu pārkāpšanu un nodarītajiem zaudējumiem Pilnvarotajai
personai normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.
7.5.
Iespējamā atbildība Līguma izbeigšanās gadījumā:
7.5.1. Līguma izbeigšanas gadījumā Pilnvarotā persona iesniedz Pašvaldībai Līguma izpildes pārskatu;
7.5.2. Līguma izbeigšanas gadījumā Puses nodrošina Uzdevuma izpildes nepārtrauktību.
8. Līguma spēkā stāšanās, tā darbības termiņš, grozīšana un izbeigšana
8.1.
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu līgumsaistību izpildei.
8.2.
Līguma priekšmetā norādītie Uzdevumi tiek veikti no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.
8.3.
Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma 8.2. punktā noteiktā termiņa beigām, to rakstveidā uzsakot 2 (divus)
mēnešus iepriekš.
8.4.
Jebkuri grozījumi vai papildinājumi pie šī Līguma ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir abu
Pušu pilnvarotu personu parakstīti.
8.5.
Puses vienojas, ka, gadījumā, ja Pašvaldība noslēgs sadarbības līgumu ar citu pašvaldību par līdzvērtīgu
pārvaldes uzdevuma izpildi attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, tās veiks grozījumus noslēgtajā Līgumā un
vienosies par Pilnvarotajai personai veicamajiem uzdevumiem un finansējumu.
8.6.
Līgumu var izbeigt, neievērojot 8.3. punktā noteikto uzteikuma termiņu, ja otra Puse pārkāpj Līguma
noteikumus vai arī pastāv citi svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt Līguma attiecības.
8.7.
Līgumu uzsaka un tas tiek izbeigts, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi vai speciālie
deleģēšanas nosacījumi saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma noteikumiem.
8.8.
Līgumam izbeidzoties, Pilnvarotā persona 10 (desmit) darba dienu laikā ar pieņemšanas – nodošanas aktu
nodod Pašvaldībai un Pašvaldība pieņem bezatlīdzības lietošanā nodoto Mantu un Nekustamā īpašuma bezatlīdzības
lietošanas tiesības.
9. Strīdu izskatīšanas kārtība
9.1.
Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties starp pusēm šī Līguma izpildes gaitā, puses risina pārrunu
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ceļā. Ja puses nepanāk vienošanos pārrunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas tiesību
aktos noteiktajā kārtībā.
9.2.
Līgums apspriežams atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
10. Citi noteikumi
10.1. Nekādas mutiskas vienošanās vai argumenti, kas izteikti Līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti Līguma
noteikumos, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem.
10.2. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņas gadījumā, Līgums nezaudē spēku
tā pārējos punktos un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
10.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma noteikumu daļēju vai pilnīgu neizpildi gadījumā, ja iestājas
nepārvaramas varas apstākļi, kuri pēc starptautiskiem standartiem tiek kvalificēti kā Force Majeure apstākļi un kuru dēļ
šis Līgums pilnībā vai daļēji nav izpildāms.
10.4. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un saistības trešajām
personām.
10.5. Jebkurš paziņojums, kas attiecas uz šo Līgumu, tiek iesniegts rakstveidā vai nosūtīts pa pastu ierakstītā
vēstulē uz Pušu juridiskajām adresēm.
10.6. Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visas šī Līguma ietvaros rakstiski noformētās un abu pušu parakstītās izmaiņas
un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.
10.7. Puses garantē, ka to pārstāvjiem ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās
saistības un tiesības.
10.8. Šis Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam
eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
11. Pušu juridiskās adreses un banku rekvizīti
Pašvaldība:
Cēsu novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000031048
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Telef.: 641 61800, Fakss: 641 61801
E-pasta adrese: iac@cesis.lv
Konts: LV51UNLA0004013130835
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLA2X
J. Rozenbergs

Pilnvarotā persona:
Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība
Reģ. Nr. 40008258185
Cēsu prosp. 3 -2, Priekuļi, Priekuļu nov., LV-4126
Mob. tel. Nr. 28302365
E-pasta adrese: zoobums@inbox.lv
Konts: LV72UNLA0050024572662
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLA2X

Pilnvarotā persona

_ D. Pipure

1.
pielikums
Deleģēšanas līgumam Nr.
PĀRVALDES UZDEVUMA APRAKSTS
“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;
1.1.3. nodrošināt bezsaimnieka dzīvnieku (t. sk. savvaļas dzīvnieku) mirstīgo atlieku savākšanu;
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).
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1.2.
Pārvaldes uzdevuma izpildes termiņš – no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. 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 nepārsniedz 18 700 EUR
(astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti euro).
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) Pilnvarotā persona iesniedz 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, veic 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. Pilnvarotā persona informē 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 tiek veikta 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 iedzīvotāju pieprasījumu.
2.6.
Par dzīvnieka izķeršanu (izņemot gadījumus, kad plānveida reida laikā tiek izķerti klaiņojošie bezīpašnieka
kaķi) vai dzīvnieka mirstīgo atlieku savākšanu, Pilnvarotā persona sastāda aktu divos eksemplāros. Akta viens eksemplārs
3 (trīs) dienu laikā tiek nogādāts Cēsu novada pašvaldības policijā.
2.7.
Nodrošināt, ka 24 stundu laikā pēc to ievietošanas patversmē dzīvniekiem tiek veikta veterinārā apskate.
Slimam vai traumētam dzīvniekam nodrošināt veterinārmedicīnisko aprūpi 2 (divu) stundu laikā no 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
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 veikt klaiņojošo
dzīvnieku izķeršanas plānveida reidu. Par plānveida reida norises laiku Pilnvarotā persona vienojas ar Cēsu novada
pašvaldības policiju. Plānveida reida laikā izķertajiem dzīvniekiem:
2.12.1. novērtē to veselības stāvokli, nepieciešamības gadījumā veic slimo un neārstējamo dzīvnieku eitanāziju.
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2.12.2. veselajiem kaķiem veic vakcināciju, sterilizāciju vai kastrāciju un pēc 3 (trim) dienām atlaiž kaķi tā ierastajā
teritorijā;
2.12.3. kaķēnus, kuri nav sasnieguši 3 (trīs) mēnešu vecumu, tiek uzturēti patversmē 14 (četrpadsmit) dienas,
veselajiem dzīvniekiem veicot vakcināciju un nododot tos adopcijai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2.13. Ārkārtas gadījumā nodrošināt operatīvu dzīvnieka atsavināšanu tā īpašniekiem, klaiņojošo dzīvnieku,
bezpalīdzīgā stāvoklī nonākuša savvaļas dzīvnieka izķeršanu, 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 veicot vakcināciju, un nododot tos 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 veicot vakcināciju, un nododot tos 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, 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 ziņot 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 jānorāda 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.
Pilnvarotā persona izmaksās iekļauj visus 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, jāsastāda 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
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
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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
Kaķu ķeršana, 14 dienu uzturēšana (kaķēni līdz 3 mēnešu
gab.
20
3.
vecumam)
Ārkārtas klaiņojošu suņu, kaķu un citu dzīvnieku ķeršana un noķerto dzīvnieku
nogādāšana dzīvnieku patversmē
gab.
50
4.
Suņu ķeršana un 14 dienu uzturēšana bez eitanāzijas
Suņu ķeršana un 14 dienu uzturēšana ar eitanāziju un līķa
gab.
10
5.
utilizāciju
gab.
30
6.
Kaķu ķeršana, 14 dienu uzturēšana un sterilizācija
7.

Kaķu ķeršana, 14 dienu uzturēšana un kastrācija

gab.

60

8.

Kaķu ķeršana, 14 dienu uzturēšana un eitanāzija un utilizācija
Kaķu ķeršana, 14 dienu uzturēšana (kaķēni līdz 3 mēnešu
vecumam)

gab.

15

gab.

10

Cita dzīvnieka (arī savvaļas) ķeršana un nogādāšana patversmē
Atrasto dzīvnieku mirstīgo atlieku savākšana, veicot to utilizāciju,
vietas dezinfekciju
Savvaļas dzīvnieku ķeršana, izolēšana un eitanāzija, ja pastāv
draudi, ka šie dzīvnieki ir bīstami vai tie ir infekcijas slimību
pārnēsātāji

gab.

5

gab.

20

gab.

6

9.
10.
11.

12.

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.
Pašvaldība
Pilnvarotā persona
J. Rozenbergs
Pipure
2.
pielikums
Deleģēšanas līgumam Nr.

D.

Pieņemšanas – nodošanas akts
par mantiskām vērtībām un aprīkojumu
Šis akts sastādīts 30.12.2016. Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, piedaloties:
Pašvaldības – Cēsu novada domes pārstāvei, Komunālās nodaļas komunālinženierei Lienei
Agafonovai 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 Pilnvarotā persona pieņem sekojošas mantiskās vērtības un aprīkojumu:
N.p.k.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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Nosaukums
Bruģēts laukums 26m2(pamatne suņu
voljēram)
Voljēra sēta-metināts drāšu žogs Parco
green (175m) ar metāla stabiem (46x12
gab), vienvirziena vērti 12 gb
Metāla skapis pelēks
Voljēra komplekts (3 sekcijas) 9*5m
Būris ķeršanai
Galds

Mērv.

Skaits

Kods

gb

1.

P151427

gb

1.

P110247

gb
gb
gb
gb

1.
1.
1.
1.

P120126
P130141
Būrķer
Gald

Inventāra Nr.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Krātiņš metāla saliekamais
Krēsls
Plaukts koka
Plaukts plastmasas
Plaukts metāla
Plaukts
Skapis divdaļīgs
Sols koka
Suņu būda
Sūknis Pentair FP14KVX
Ugunsdzēšamais aparāts
Urbjmašīna Makita
Šļūtene
Ūdens sildītājs
Fiksators suņu ķeršanai
Kaķu kāpslis
Tīkls suņu ķeršanai
Voljers (koka būda)
Suņu būda
Siltināta suņu būda
Ledusskapis (lietots)
Saldētava horizontālā (lietota)

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

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

Krātmet
Krēsls
Plaukok
Plaukpla
Plaukt.met
Plaukts
Skapdivd
Solkok
Suņb
SūkņPenta
Ugapar
UrbjMak
Šļūt
Ūdenssi
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
_ L. Agafonova

Pilnvarotā persona
_ D. Pipure

3.
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.
10.
11.
12.

Izbraukums
Ķērāja darbs
Kaķeņu sterilizācija
Runču kastrācija
Kaķu eitanāzija un utilizācija
Kaķu uzturēšana
Kaķu attārpošana un atblusošana
Kaķu vakcinācija
Suņu uzturēšana
Suņu attārpošana un atblusošana
Suņu vakcinācija
Suņu eitanāzija un utilizācija
Savvaļas vai lauksaimniecības dzīvnieka
13. izķeršana un nogādāšana patversmē (bez
izbraukuma maksas)
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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
gab.
40
1,30
gab.
25
3,50
gab.
10
15,00
gab.

5

10,00

Kopā
EUR bez
PVN
600,00
1125,00
1440,00
320,00
120,00
720,00
234,00
175,00
1440,00
52,00
87,00
150,00
50,00

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

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
18 700,00

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
_ J. Rozenbergs

Pilnvarotā persona
_ D. Pipure

Lēmums Nr. 364 Par nekustamā īpašuma- Alkšņu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 03.11.2016. lēmumu Nr. 295 „ Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Alkšņu iela 9, Cēsīs, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols
Nr.16, 19.p), atsavināšanai, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nodeva nekustamo īpašumu- Alkšņu iela 9,
Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0005, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201
007 0113, platība 3972 m2, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
Uz Nekustamā īpašuma izsoli noteikumos noteiktajā termiņā reģistrējās un tajā piedalījās divi pretendenti – SIA
„Pīpeņlauks”, reģistrācijas Nr. 40103812058, juridiskā adrese: Tomsona iela 39 k-1-95, Rīga, LV-1013, kuru pārstāvēja
pilnvarotā persona (vārds, uzvārds), dalībnieks reģistrēts ar kārtas Nr.1 un (vārds, uzvārds), dalībnieks reģistrēts ar kārtas
Nr.2.
Nekustamo īpašumu nosolīja par pēdējo augstāko cenu 5200 EUR ( pieci tūkstoši divi simti euro, 00centi) dalībnieks
Nr.1. Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 14.12.2016. (protokols Nr.23) apstiprināja izsoles rezultātus.
SIA ”Pīpeņlauks” savu piedāvāto augstāko cenu par Nekustamo īpašumu, ko veido starpība starp nosolīto cenu un
nodrošinājuma naudu ( 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas , t.i., 500.00 EUR (pieci simti euro, 00 centi)), ir
samaksājis, ieskaitot 4700.00 EUR ( četri tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi) Cēsu novada pašvaldības kontā
LV67 UNLA 0004 0001 4234 4, AS SEB banka, kods UNLALV2X.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu, Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas 14.12.2016. priekšlikumu (protokols Nr. 23) un ar Cēsu novada domes 03.11.2016.
lēmumu Nr. 295 „ Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Alkšņu iela 9, Cēsīs, Cēsu novads, nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.16, 19.p), apstiprināto izsoles noteikumu 7.1.punktu,
Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Sestulis, A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis,
I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.Suija-Markova, A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Alkšņu iela 9, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0005, kas sastāv no
neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 007 0113, platība 3972 m2, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums,
14.12.2016. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem Nekustamo īpašumu nosolīja SIA „Pīpeņlauks”, reģistrācijas Nr.
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40103812058, juridiskā adrese: Tomsona iela 39 k-1-95, Rīga, LV-1013, par 5200 EUR (pieci tūkstoši divi simti euro,
00centi ).
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma pirkuma
līgumu.
3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.

Lēmums Nr. 365 Par Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam
aktualizētās sadaļas “Investīciju plāns” apstiprināšanu
Ziņo: I.Ādamsone, Attīstības nodaļas projektu un vides speciāliste
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.pantu,
Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem”, informatīvo ziņojumu “Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem Eiropas
Savienības fondos 2014.-2020.gadam”, Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 614. “Reģionālās
attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtības” 20. punktu, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija sniedz atzinumu par Cēsu novada attīstības programmas 2013-2019. gadam investīciju
plānā iekļautajām projektu idejām 3.3.1. un 5.6.2. specifisko atbalsta mērķu ietvaros. Pamatojoties uz 2016.gada
21.septembra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu Nr.13.18-1e/7040 “Par attīstības
programmas investīciju plānu un reģionālās nozīmes attīstības centru investīcijām 3.3.1 un 5.6.2. specifisko atbalsta mērķu
ietvaros”, ir aktualizēts Cēsu novada pašvaldības Attīstības programmas III daļas 4. pielikums “Cēsu novada pašvaldības
integrētās teritorijas investīciju (ITI) projektu idejas”, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Sestulis,
A.Malkavs, U.Lencbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, I.Timermanis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Niklass, I.Suija-Markova,
A.Melbārdis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizāciju (pielikumā).
2. Publicēt paziņojumu par aktualizēto Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam, investīciju plānu
pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv;
3. Nodrošināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizācijas publisku
pieejamību.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāns –pielikumā
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