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Lēmums Nr. 72 Par ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 1003 001, Valmieras ielā
1,  Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā ar Cēsu novada domes 16.02.2017. lēmumu Nr. 35 „Par  ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005
1003 001 , Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā” (prot. Nr. 2, 5.p.) un apstiprinātajiem nomas tiesību
izsoles noteikumiem, 16.03.2017. tika organizēta nomas objekta - Cēsu novada pašvaldībai piederošas telpas nedzīvojamā
ēkā, kadastra apzīmējums 4201 005 1003 001,  Valmieras ielā 1, Cēsis, Cēsu nov., ar kopējo platību 643,9 m2,  t.sk., telpu
grupa 001 - 201,4 m2 – ēkas 1.stāvā;  telpu grupa 002 – 189,9 m2 – ēkas 2.stāvā; telpu grupa 003 – 85,7 m2 – ēkas
3.stāvā un telpu grupa 004 – 166,9 m2 – ēkas cokola stāvā, nomas tiesību izsole.
Uz izsoli reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents–„Jansons un partneri” SIA, reģistrācijas Nr. 44103110803,
juridiskā adrese: Izstādes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV – 4126, kas minētās ēkas nomas tiesības nosolīja
par 1.26 EUR (viens euro un 26 centi) mēnesī par vienu kvadrātmetru.  Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisija 16.03.2017. (prot.Nr.4) pieņēma lēmumu, ar kuru apstiprināja izsoles protokolu un saskaņā ar apstiprināto izsoles
noteikumu 8.3. punktu, izsoles rezultāti jāapstiprina tuvākajā Cēsu novada domes sēdē.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 47. punktu, Cēsu novada domes 16.02.2017. lēmumu Nr. 35 „Par ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 1003
001, Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā” (prot. Nr.2, 5.p.) un ar to apstiprināto  izsoles noteikumu 8.3.
punktu, kā arī Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 16.03.2017. (prot. Nr.4) priekšlikumu,
Cēsu novada dome nolemj:
 
1.      Apstiprināt nomas objekta – Cēsu novada pašvaldībai piederošas telpas nedzīvojamā ēkā, kadastra apzīmējums
4201 005 1003 001,  Valmieras ielā 1, Cēsis, Cēsu nov., ar kopējo platību 643,9 m2,  t.sk., telpu grupa 001 - 201,4 m2 –
ēkas 1.stāvā;  telpu grupa 002 – 189,9 m2 – ēkas 2.stāvā; telpu grupa 003 – 85,7 m2 – ēkas 3.stāvā un telpu grupa 004
– 166,9 m2 – ēkas cokola stāvā, nomas tiesības, 16.03.2017. izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nosolītājs
–„Jansons un partneri” SIA, reģistrācijas Nr. 44103110803, juridiskā adrese: Izstādes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu
nov., LV – 4126, nosolītā nomas maksa sastāda 1.26 EUR (viens euro un 26 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī.
2.       Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sastādīt nomas līgumu.
3.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 73 Par Cēsu pilsētas pansionāta automobiļa VW CARAVELLE
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā, turpmāk – Pašvaldība, saņemts Cēsu pilsētas pansionāta direktores iesniegums (reģistrēts
13.03.2017. ar Nr. 1-38/1132), ar kuru iesniedzējs lūdz uzsākt tā rīcībā esošā automobiļa: VW CARAVELLE, vieglais
pasažieru, valsts reģistrācijas numurs FF 3742, turpmāk – Transportlīdzeklis,  izsoles procedūru, tādējādi apliecinot, ka
tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
1.panta 6.punktu  iesniegts sertificēta eksperta 14.03.2017. novērtējums, saskaņā ar kuru: Transportlīdzekļa izsoles
sākuma vērtība noteikta  3860.00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro, 00 centi), t.sk., PVN.   Novērtējumu
veicis tehniskais vērtētājs Jānis Pušpurs, sertifikāts Nr. 86, derīgs līdz 16.08.2017. Transportlīdzeklis: identifikācijas Nr.:
WV2ZZZ70Z1H107211, motora tilpums: 2.5L, motora jauda: 65KW, degviela: dīzeļdegviela, riteņu piedziņa: 4x2, 1.
reģistrācija: 16.01.2001., krāsa: balta, odometra rādījums: 296031 km, sēdvietu skaits: 9, tehniskā apskate: 28.02.2018,
uzņemts Cēsu pilsētas pansionāta pamatlīdzekļu uzskaitē ar reģ. Nr. /P150007, atlikusī bilances vērtība uz lēmuma
pieņemšanas brīdi sastāda 0.00 euro, lietotājs: Cēsu pilsētas pansionāts.
            Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu,  6.panta otro daļu, 9.panta trešo daļu, 11.panta otro daļu
un 16.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā ka nav saņemti pieprasījumi no citām
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Pašvaldības iestādēm par Transportlīdzekļa nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai un ievērojot Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas 21.03.2017. priekšlikumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.      Nodot atsavināšanai Cēsu pilsētas pansionāta automobili VW CARAVELLE, vieglais pasažieru, valsts
reģistrācijas numurs FF3742, identifikācijas Nr. WV2ZZZ70Z1H107211, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
2.      Apstiprināt Transportlīdzekļa izsoles sākumcenu: 3860.00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro, 00
centi), t.sk., PVN.
            3.   Apstiprināt Transportlīdzekļa izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
4.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
Pielikums
AUTOMOBIĻA VW CARAVELLE izsoles noteikumi
 
1. vispārīgie noteikumi
 
1.1. Automobīlis: VW Caravelle, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas numurs FF3742, turpmāk – Transportlīdzeklis, 
izsoles noteikumi, turpmāk – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Transportlīdzekļa izsole atbilstoši Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2.  Transportlīdzekļu atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3. Izsoli organizē Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
1.4. Transportlīdzekļa izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.,
- 2017. gada 27. aprīlī, plkst. 13:00;
1.5. Transportlīdzekļa izsoles sākumcena tiek noteikta: 3860.00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro, 00 centi),
t.sk., PVN.
1.6. Nodrošinājuma nauda – 10% no Transportlīdzekļa sākumcenas, t.i., 386.00 EUR (trīs simti astoņdesmit seši euro,
00centi).
1.7. Nodrošinājuma nauda   ieskaitāma Cēsu pilsētas pansionāta kontā: Cēsu pilsētas pansionāts, Reģ. Nr.
90000030574, Kovārņu iela 20, Cēsis, Cēsu nov., LV - 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV72
UNLA 0004 0171 3034 9
1.8. Izsoles solis –20.00 EUR (divdesmit euro, 00 centi).
1.9. Sludinājums par Transportlīdzekļa izsoli publicējams Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
laikrakstā „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
1.10. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      TRANSPORTLĪDZEKĻu raksturojums
2.1. Transportlīdzeklis :
2.1.1.marka, modelis: VW Caravelle, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas Nr. FF 3742, identifikācijas Nr.:
WV2ZZZ70Z1H107211, 1. reģistrācija: 16.01.2001., krāsa: balta, odometra rādījums: 296031 km, TA līdz 28.02.2018. motora
tilpums: 2.5L, motora jauda: 65KW, degviela: dīzeļdegviela, riteņu piedziņa: 4x2, 1. reģistrācija: 16.01.2001., sēdvietu skaits:
9;  Komplektācija: stūres pastiprinātājs, manuālā pārnesumu kārba, elektriskie stiklu pacēlāji, elektriski regulējami
spoguļi, auduma ādas apdares salons, manuāli regulējama stūre, 2 drošības gaisa spilveni, ABS, centrālā atslēga,
audioaparatūra AM/FM, sakabes ierīce;
2.1.2.Transportlīdzeklis ir Cēsu pilsētas pansionāta īpašums, saskaņā ar transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību Nr. AF
0242183;
2.1.3.Transportlīdzeklim netiek noteikts garantijas termiņš ;
2.1.4.Transportlīdzekļa pārreģistrācijas un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs ;
2.1.5.Transportlīdzekli var apskatīt, iepriekš piezvanot pa mob.tālruni 26537807, Andrejs Meisters.
 
3. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
2.1.      Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Transportlīdzekli un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. 2.2.      Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2017.gada 26.aprīlim

http://www.cesis.lv
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plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.kabinetā (tālr. 26104449, Komisijas
sekretārs) jāreģistrējas un jāiesniedz šādi dokumenti:  2.2.1.      juridiskai personai:
3.2.1.1. pārstāvja pilnvara (oriģināls) vai cits dokuments, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu;
3.2.1.2. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz juridisko personu nav pasludināts maksātnespējas process,
nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu
vai darbības izbeigšanu;
3.2.1.3. statūtu noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.4. informācija par nodrošinājuma naudas iemaksu.
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
2.2.2.      Fiziskai personai:
2.2.2.1.uzrāda personas apliecinošu dokumentu – pasi;
2.2.2.2.      rakstisks apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process;
2.2.2.3.      informācija par nodrošinājuma naudas samaksu.
2.3.      Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku
reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas
adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta
apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
2.4.      Persona netiek reģistrēta, ja:
2.4.1.      nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
2.4.2.      vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
2.4.3.      ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta.
4.      IZSOLES PROCESS
4.1.      Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem
un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
4.2.      Izsole var notikt arī tad, ja uz Transportlīdzekli reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3.      Ja noteiktajā laikā uz Transportlīdzekli ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens
dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo
vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
4.3.1.      sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
4.3.2.      noteikt, ka izsole nenotiek.
4.4.      Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma
nauda netiek atmaksāta.
4.5.      Ja Komisija pieņem Noteikumu 4.3.1.punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt
Transportlīdzekļa pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas
neapstiprina gatavību iegādāties Transportlīdzekli par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.      Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ
nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
4.7.      Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un
piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
4.8.      Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
4.9.      Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.10.  Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka
reģistrācijas numuram.
4.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus,   apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.12.  Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.13.  Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.14.  Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
4.15.  Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Transportlīdzekli, paziņo sākumcenu, kā arī izsoles soli – summu
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par kādu sākumcena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.16.  Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.17.  Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
4.18.  Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Transportlīdzekļa sākumcenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.19.  Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo
solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena
Transportlīdzeklis ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena
tiek ierakstīti protokolā.
4.20.  Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Transportlīdzekļa tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
ka viņš palielina solīto Transportlīdzekļa cenu par noteikto izsoles soli.
4.21.   Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu
ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. dalībnieki velk lozes
atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.22.  Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.23.  Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai
savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.24.  Izsoles dalībnieks, kurš Transportlīdzekli nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un
neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā Transportlīdzekļa. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no
dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši
vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks,
komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 4.3. un 4.5.punktiemm.
4.25.  Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Transportlīdzekli, saņem izziņu par izsolē
iegūto Transportlīdzekli. Izziņā norādīta nosolītā Transportlīdzekļa cena un samaksas kārtība.
4.26.  Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Transportlīdzekli, atmaksā nodrošinājuma naudu piecu darba dienu laikā.
5.      Samaksas kārtība
5.1.      Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, t.sk., PVN 21%, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu,
jāsamaksā par nosolīto Transportlīdzekli līdz 2017. gada 12. maijam ieskaitot;
5.2.       Ja nosolītājs līdz 2017.gada 12. maijam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu
par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Transportlīdzekli un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku,
kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Transportlīdzekli pārsolītajam
pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no
piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Transportlīdzekļa pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja
pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja
pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas
noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā;
5.3.      Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Transportlīdzekli, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta
pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un
Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
6.      Nenotikusi izsole
6.1.      Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1.      noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2.      sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3.      noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 
7.      Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1.      Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome nākošajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un
attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas;
7.2.      Pirkuma līgumu paraksta trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 
8.      Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
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8.1.      Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 dienu
laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas;
8.2.      Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie termiņi.
 

Lēmums Nr. 74 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu
pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai  Leona Paegles ielā 8B-22, Cēsīs, Cēsu
novadā

Ziņo: I.Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un 15. panta pirmās daļas 9. punktu par pašvaldības
autonomo funkciju “palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, kas noteic, ka viens no palīdzības sniegšanas iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā veidiem ir palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, un 11. panta trešo daļu par to, ka
pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai dzīvojamai telpai
noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu (..), un 21.1 panta pirmo daļu par to, ka pašvaldībai piederošu vai
tās nomātu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldība dome noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu,
pašvaldība ir tiesīga izīrēt pašvaldības attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē (rīcības virzieni, jomas, u.c.)
nodarbinātam kvalificētam speciālistam un speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu
pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums, ievērojot Cēsu novada
domes 30.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 18 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumos” 3.4. apakšpunktu un lai nodrošinātu
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā valsts vai pašvaldības autonomo funkciju vai Cēsu novada attīstībai
nepieciešamajiem speciālistiem, izīrējot viņiem pašvaldības dzīvojamās telpas,  ievērojot Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas 18.08.2016. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.        Noteikt pašvaldībai piederošai neizīrētajai dzīvojamai telpai Leona Paegles ielā 8B-22, Cēsīs, Cēsu novadā,
speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu.
2.        Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktorei.
 
 

Lēmums Nr. 75 Grozījumi Cēsu novada domes 22.11.2012. lēmumā Nr. 553 “Par
Cēsu novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem publiskos izklaides
un svētku pasākumos”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu (tikai dome var noteikt maksu par
citiem pakalpojumiem), ievērojot Publisku izklaides un svētku  pasākumu drošības likuma) 1.panta 5.punktu (kārtības
uzturētāji var būt pašvaldības policija ar kuru pasākuma organizators ir noslēdzis līgumu par sabiedriskās kārtības un
drošības prasību izpildi pasākuma laikā) un, lai izpildītu 6.panta otrās daļas 1.punktu (līgums par sabiedrisko kārtību un
drošību), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.03.2017. atzinumu (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome nolemj:
1.    Grozīt Cēsu novada domes 22.11.2012. lēmumu Nr. 553 “Par Cēsu novada pašvaldības sniegtajiem maksas
pakalpojumiem publiskos izklaides un svētku pasākumos”, turpmāk- lēmuma, izdarot tajā šādus grozījumus:
 
1.1.            izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus, kurus sniedz Cēsu novada Pašvaldības policija, kā kārtības uzturētājs, un kas
saistīti ar kārtības uzturēšanu publiska pasākuma laikā, kuru organizē pasākuma organizators.

Nr.
p.k. Maksas pakalpojuma veids Mērvienība Cena

bez PVN
PVN
21%

Cena ar
PVN
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1.

Pašvaldības policijas inspektora iesaistīšana
publiskos pasākumos, kurus organizē fiziska
vai juridiska persona stunda 9.56 2.01 11.57

2.

Pašvaldības policijas transportlīdzekļa
izmantošana šā cenrāža 1.punktā noteikto
uzdevumu veikšanā:     

2.1. automobilis  stunda 3.50 0.74 4.24
  kilometrs 0.17 0.04 0.21
2.2. motorollers  stunda 1.10 0.23 1.33
  kilometrs 0.10 0.02 0.12

 
1.2.atzīt par spēku zaudējušiem 5. , 6. un 8.punktu.
1.3.izteikt lēmuma 9.punktu šādā redakcijā:
“9. Pilnvarot Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieku parakstīt līgumu par pakalpojuma sniegšanu publisku
izklaides un svētku pasākumos.”
 
2.    Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Pašvaldības policijai.
3.    Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 76 Par nedzīvojamo telpu (aerobikas zāles) Pūces ielā 2a, Cēsīs,
Cēsu novadā, nomas maksas apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Sporta skolas 09.03.2017. iesniegumu, uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu novada domes 08.10.2015. lēmumu Nr.239 „Par “Kārtības, kādā Cēsu  novada
pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu
sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus” apstiprināšanu” un veiktajiem
uzturēšanas izdevumu aprēķiniem, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.03.2017. atzinumam (protokols Nr.
4), Cēsu novada domes nolemj:
 
1.      Apstiprināt nomas maksu EUR 6,05 (seši euro un 05 centi) eiro (PVN t.sk.) par telpu nekustamajā īpašumā –
Sporta Nams, ēkas kadastra numurs Nr.4201 008 0432 001, Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadā (aerobikas zāles, ģērbtuves,
dušas) ar kopējo platību 110,00 kv.m izmantošanas 1 h.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei.
3.       Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.aprīlī.
 
 

Lēmums Nr. 77 Par diennakts uzturēšanās izmaksām Cēsu Valsts ģimnāzijā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu novada domes
08.10.2015.lēmumu Nr.239 „Par „Kārtības, kādā Cēsu novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita
ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas
pakalpojumu izcenojumus” apstiprināšanu” un veiktajiem uzturēšanas izdevumu aprēķiniem, atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 16.03.2017. atzinumam (prot.Nr.4) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 23.03.2017. atzinumam (prot.Nr.4), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.      Apstiprināt diennakts uzturēšanās izmaksas vienai personai EUR (nakšņošana aktu zālē) – 1.19 (viens eiro un 19
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centi), t.sk. PVN.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei.
 

Lēmums Nr. 78 Par dalības maksas tautas deju festivālam “Latvju bērni danci
veda“ apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Valsts izglītības satura centrs Neformālās izglītības departaments sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību 27.05.2017. Cēsīs
rīko tautas deju festivāla „Latvju bērni danci veda”.
Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 7.nodaļas 52.pantu un uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu novada domes 08.10.2015. lēmumu Nr.239 „Par “Kārtības, kādā Cēsu novada
pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu
sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus” apstiprināšanu” un veiktajiem
uzturēšanas izdevumu aprēķiniem, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.03.2017. atzinumam (protokols
Nr.4), Cēsu novada domes nolemj:
 
1.      Apstiprināt dalības maksu tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda“ EUR 30.00 (trīsdesmit euro) eiro par
deju kolektīva katru klašu grupu.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 

Lēmums Nr. 79 Par finansiālu atbalstu rakstu krājumu izdošanu par Cēsu
Viduslaiku pils arheoloģiskajiem pētījumiem un unikāliem atradumiem

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Izskatot Nodibinājuma “Cēsu Pils saglabāšanas fonds” iesniegumu (saņemts 09.03.2017. ar
Nr.1-38/1084) ar lūgumu finansiāli atbalstīt rakstu krājumu izdošanu par Cēsu Viduslaiku pils arheoloģiskajiem
pētījumiem un unikāliem atradumiem, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, atbilstoši Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 16.03.2017. atzinumam (prot. Nr.4) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 23.03.2017. atzinumam (prot. Nr.4), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.        Atbalstīt Nodibinājuma “Cēsu Pils saglabāšanas fonds” iniciatīvu izdot rakstu krājumu par Cēsu Viduslaiku
pils arheoloģiskajiem pētījumiem un unikāliem atradumiem, piešķirot EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro).
2.        Lēmuma 1.punktā noteikto finansējumu paredzēt no pašvaldības budžeta.
3.        Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram  organizēt nepieciešamās
darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.
4.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 80 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska
un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), savukārt
15.panta ceturtajā daļā noteikts, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt
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privātpersonai vai citai publiskai personai.
Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var 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.
Lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas
efektīvāku izpildi, saskaņā ar minētā likuma 14.panta pirmās daļas 1.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantu,
Cēsu novada dome ar 10.10.2013. lēmumu Nr. 387 “Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle” dibināšanu’’ ir nodibinājusi SIA
“Vidzemes koncertzāle” (reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 05.11.2013.ar Nr.
44103089090). Tās darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir kultūras iestāžu darbība, mākslinieku darbība,
mākslinieciskā jaunrade, savukārt, atbilstoši Kultūras institūciju likuma 2.panta pirmajai daļai - kultūras vērtību radīšana,
izplatīšana vai saglabāšana. SIA ,,Vidzemes koncertzāle", atbilstoši Kultūras institūciju likuma 2.panta otrajai daļai,
nodrošina kultūras vērtību pieejamību, veic kultūrizglītojošo darbu, organizē kultūras pasākumus, vērtē un analizē
kultūras informāciju un nodrošina tās pieejamību sabiedrībai, rosina sabiedrībā interesi par kultūru un apmierina
sabiedrības kultūras vajadzības. 
SIA “Vidzemes koncertzāle” ir Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrība, t.i., visas kapitāla daļas pieder Cēsu novada
pašvaldībai, tādejādi tā atrodas pilnīgā Cēsu novada pašvaldības kontrolē. Cēsu novada dome 30.12.2015.pieņēma
lēmumu Nr.312 ‘’Par Cēsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību SIA “Vidzemes koncertzāle” (protokols Nr.19, 8.punkts), ar
kuru nolemts atzīt Cēsu novada pašvaldības līdzdalību SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ par atbilstošu Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta
pirmās daļās 1.,3.un 5.punktam, un saglabāt Cēsu novada pašvaldības līdzdalību SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’, kā arī
noteikts, ka SIA “Vidzemes koncertzāle” vispārējais stratēģiskais mērķis ir nacionālas un Eiropas nozīmes
daudzfunkcionāla koncertzāle, kas nodrošina daudzveidīgu un laikmetīgu kultūras pakalpojumu piedāvājumu dažādām
sabiedrības grupām Cēsu novadā un Vidzemē, tādejādi veicinot Cēsu novada attīstību. SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’
darbības mērķi un sasniedzamie rezultāti ir noteikti  SIA “Vidzemes koncertzāle” vidēja termiņa stratēģijā 2015. –
2019.gadam (apstiprināta ar Cēsu novada domes 29.10.2015. lēmumu Nr.255, prot.Nr.15., 9.p.) un Cēsu novada domes
26.01.2017. lēmumā Nr. 20 ‘’Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ finanšu un nefinanšu mērķiem’’ (prot.Nr.1, 21.p.). Cēsu novada
dome 27.03.2014.pieņēma lēmumu Nr.162 ‘’Par nekustamā īpašuma Raunas ielā 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201
005 1502, nodošanu pārvaldīšanā SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’, ar kuru uzdots SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ veikt
nekustamā īpašuma Raunas ielā 12, Cēsis, Cēsu nov., pārvaldīšanu līdz 31.03.2019., par ko 31.03.2014.ir noslēgts
pārvaldīšanas līgums Nr. 169/2014/2-20.2.
SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ darbība kultūras jomā ir tās pamatdarbība, kas vairāk kā 80 % no SIA ,,Vidzemes koncertzāle"
darbībām viedo konkrētu uzdevumu izpildi Cēsu novada pašvaldības interesēs.
Lai nodrošinātu no likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 5.punkta izrietošos pārvaldes uzdevumus, un
konkrēti, nodrošināt daudzveidīgu, dažādu žanru Latvijas un ārvalstu profesionālās skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās
un jauno mediju mākslas pieejamību Cēsu novadā un veicināt amatiermākslas pieejamību, SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ ir
nepieciešamā pieredze, reputācija, resursi, kā arī tajā strādā atbilstoši kvalificēts personāls, par ko Cēsu novada
pašvaldība ir pārliecinājusies katru gadu izvērtējot kapitālsabiedrības darbību un apstiprinot tās gada pārskatu. Iepriekš
minētos pārvaldes uzdevumus SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ ir veikusi jau iepriekš, saskaņā ar 2014., 2015., 2016.gadā
noslēgtajiem deleģēšanas līgumiem.
Ievērojot iepriekš minēto, uzskatāms, ka deleģēšanas līgumā noteiktos pārvaldes uzdevumus visefektīvāk var veikt SIA
‘’Vidzemes koncertzāle’’, līdz ar to, lai veicinātu un attīstītu dažādu žanru profesionālo skatuves mākslu Cēsīs un visā
Vidzemes reģionā, veidotu un pildītu daudzfunkcionāla, dinamiska un starptautiski konkurētspējīga kultūras centra
funkciju, nodrošinātu kultūras pieejamību dažādām sabiedrības grupām, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu un 43.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu
un ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Kultūras institūciju likuma 2.panta otrās daļas 1., 2., 3., un 7. punktu,
atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.03.2017. atzinumam (protokols Nr.4), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.      Noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Vidzemes koncertzāle’’, reģ. Nr. 44103089090,   deleģējot tai no likuma
‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 5.punkta izrietošos pārvaldes uzdevumus - nodrošināt daudzveidīgu, dažādu
žanru Latvijas un ārvalstu profesionālās skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pieejamību Cēsu
novadā, un veicināt amatiermākslas pieejamību, saskaņā ar Deleģēšanas līgumu.
2.      Apstiprināt Deleģēšanas līguma projektu.
3.      Noteikt deleģēšanas līguma termiņu līdz 2021.gada 31.decembrim.
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4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 81 Cēsu iedzīvotāju iniciatīvu konkursa “Cēsu Projekti” nolikuma
apstiprināšana

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. un 10.punktu, un atsaucoties uz 2006.-2016.gadā
organizētā konkursa “Sabiedrība ar Dvēseli” rezultātiem, kā arī pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības
programmas 2013.-2019.gadam Rīcību un investīciju plāna uzdevumu Nr. 1.3.1. “Sekmēt sociālo dialogu un sociālo
tīklojumu” un uzdevumu Nr. 1.3.2. “Nodrošināt iedzīvotāju partnerības, iniciatīvu un kopienu attīstību”, un veicinot ikviena
Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāja aktivitāti un iniciatīvu lai arī turpmāk radītu risinājumus un rīcības Cēsu novadam
aktuālu problēmu novēršanai, tiktu radītas Cēsu novadam paliekošas, ilgtspējīgas vērtības, ievērojot Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 21.03.2017. atzinumu (prot.Nr.12) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 23.03.2017. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome nolemj:

Apstiprināt konkursa “Cēsu Projekti” konkursa nolikumu saskaņā ar pielikumu.1.
Uzdot Attīstības nodaļai organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar konkursa organizēšanu un lēmuma izpildi.2.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam3.

 
Nolikums
1.pielikums
2.pielikums
 
 

Lēmums Nr. 82 Par projekta pieteikuma „ Vaives Amatu mājas darbības
pilnveidošana” iesniegšanu biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” un  LR
Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās
lauksaimniecības pārvaldē Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr. 590 ”Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"
un  Cēsu novada pašvaldības  Attīstības programmas 2013.-2019.gadam, Rīcības virzienu Nr. 1.3. “Veicināt sociāli
atbildīgas sabiedrības veidošanos”, uzdevumu nr. 1.3.2. “ Nodrošināt  iedzīvotāju  partnerības  iniciatīvu un kopienu
attīstību”,  ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.03.2017. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome nolemj
 
1.      Iesniegt biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” un LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestā
LEADER projekta pieteikumu „Vaives Amatu mājas darbības pilnveidošana” par kopējo summu EUR 7500 (septiņi
tūkstoši pieci simti eiro).
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt priekšfinansējumu EUR 7500 EUR un
līdzfinansējumu 10% EUR 750 (septiņi simti piecdesmit eiro) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem 2017.gadā.
3.      Projekta atbalsta gadījumā Attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu nodaļā projekta ieviešanas
(ieņēmumu) un izdevumu tāmi.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/81._pielikums.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/81._pielikums_1.pielikums.docx
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/81._pielikums_2.pielikums.docx
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Lēmums Nr. 83 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.
X Līgatnes ielā X, Cēsīs, Cēsu novadā pārdošanu 

            Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo daļu, 37. panta pirmās
daļas 4. punktu un 44. panta ceturto daļu, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 12.01.2017. priekšlikumu
(prot. Nr.1), un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.03.2017. atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.      Pārdot nekustamo īpašumu Līgatnes iela X, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs X, sastāvošu no vienistabas
dzīvokļa Nr. X ar kopējo platību 23.6 m2  (pēc telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas 23.7 m2)  un 236/2418 domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes, turpmāk – Nekustamais īpašums.
2.      Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 84 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.
X Vaives ielā X, Cēsīs, Cēsu novadā pārdošanu 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo daļu, 37. panta pirmās
daļas 4. punktu un 44. panta ceturto daļu, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 12.01.2017. priekšlikumu
(prot. Nr.1), un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.03.2017. atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.      Pārdot nekustamo īpašumu Vaives iela X Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs X, sastāvošu no vienistabas
dzīvokļa Nr. X ar kopējo platību 39.1 m2 un 391/24545 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, turpmāk –
Nekustamais īpašums.
2.      Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 85 Grozījumi Cēsu novada domes 15.12.2016. lēmumā Nr. 330 “Par
maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā”

                        Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, ievērojot 08.06.2010. LR
Ministru kabineta noteikumus Nr.515 "Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
23.03.2017.atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.             Izdarīt Cēsu novada domes 15.12.2016. lēmumā Nr. 330 “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā” šādu grozījumu:
Papildināt lēmuma 1. punktu ar  3. apakšpunktu šādā redakcijā:

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Bez PVN PVN
21%

Kopā
t.sk. PVN

3. Lielās zāles noma svinīgajām ceremonijām (1 stunda)* 10,16 2,13 12,29
* 08.06.2010. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.515 "Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 4.2., 4.4., 4.10. apakšpunktā minētiem
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gadījumiem
2.             Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļai. 
 

Lēmums Nr. 86 Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Cēsu klīnika”
peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2016.gadā

                    Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
               Pamatojoties uz 2015.gada 19.novembra Cēsu novada domes “Cēsu novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumu”
6.punktu, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.pantu, lai nodrošinātu
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  „Cēsu klīnika”  konkurētspējas saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 23.03.2017.atzinumu (prot. Nr.4), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.      Noteikt, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu klīnika” (vienotais reģistrācijas Nr.44103057729) nav
jāmaksā dividendes no tīrās peļņas par 2016.gadu par pašvaldības kapitāla izmantošanu.
2.      Cēsu novada pašvaldībai kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu klīnika”  kapitāla daļu turētājai
nodrošināt, ka 2016.gadā gūtā tīrā peļņa 46 444 euro apmērā tiek novirzīta iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
 

Lēmums Nr. 87 Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Vidzemes
koncertzāle” peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2016.gadā

                    Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada domes 19.11.2015. noteikumos Nr. 43 „Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā
kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” 6.2.punktā noteikts, ka minimālā
dividendēs izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībām ir 10 procenti no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās peļņas.
2017.gada 10.marta SIA “Vidzemes koncertzāle” (turpmāk – Koncertzāle) dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1) apstiprināja
Koncertzāles 2016.gada finanšu pārskatu ar peļņu 36 283 EUR – dividendēs izmaksājamā peļņas daļa ir 3 628.30  EUR.
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 56.panta otro un trešo daļu un Cēsu
novada domes 19.11.2015. noteikumu Nr. 43 „Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā
kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” 6.7., lai nodrošinātu “SIA “Vidzemes
koncertzāle” vidēja termiņa stratēģija 2015.-2019.gadam” izpildi un Cēsu novada domes 26.01.2017. sēdes lēmumā Nr. 20
“Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ finanšu un nefinanšu mērķiem” (prot.Nr.1, punkts 21) noteiktos finanšu un nefinanšu
mērķus, ievērojot iepriekš minēto noteikumu 6.9.1. apakšpunktu, lai nodrošinātu Koncertzāles  konkurētspējas
saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, pārskata gada peļņu nepieciešams novirzīt profesionālās mākslas pieejamības
nodrošināšanai nepieciešamajās iekārtās un aprīkojumā - ROBE Viva CMY, spuldze 350w White LED luktura iegādei.
Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 3.punkta d) apakšpunktu atbalsts, kas veicina kultūru un
kultūras mantojuma saglabāšanu, ja tāds atbalsts neiespaido tirdzniecības apstākļus un konkurenci Savienībā tiktāl, ka
tas ir pretrunā kopīgām interesēm ir saderīgs ar iekšējo tirgu. Ņemot vērā iepriekš minēto, Koncertzāles peļņas
novirzīšana pakalpojuma kvalitātes un pieejamības uzlabošanā, nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu Līguma par
Eiropas Savienības darbību un Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē, jo atbalsts ir ne tikai saderīgs ar
iekšējo tirgu un veicina kultūru un kultūras mantojuma saglabāšanu neradot konkurences izkropļojumu, bet nodrošinot
pakalpojuma pieejamību patērētājiem.
Ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma nosacījumus, ka atbrīvojumu no PVN kultūras pasākumiem piemēro, ja,
sniedzot šos pakalpojumus, sistemātiski netiek gūta peļņa. Ja peļņa tiek gūta, atbrīvojumu piemēro gadījumos, kad gūto
peļņu novirza vai iegulda šo pakalpojumu sniegšanas pilnveidošanai. Atbilstību jēdzienam “sniedzot šos pakalpojumus,
sistemātiski netiek gūta peļņa” izvērtē, nevis ņemot vērā katra konkrētā kultūras pasākuma ienesīgumu, bet sabiedrības
vai organizācijas dibināšanas un darbības mērķi kopumā. Ja, sniedzot minētos kultūras pakalpojumus, tiek gūta peļņa,
atbrīvojumu var piemērot tikai gadījumā, ja gūtā peļņa tiek novirzīta vai ieguldīta šo pakalpojumu sniegšanas
pilnveidošanai. Ja sabiedriskās organizācijas vai kādas citas iestādes vai organizācijas mērķis, sniedzot kultūras
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pakalpojumu, nav bijis gūt peļņu, bet pasākuma rezultātā peļņa ir radusies, tad, lai piemērotu atbrīvojumu no PVN, šo
gūto peļņu nedrīkst sadalīt tās dalībniekiem, akcionāriem vai jebkuram citam. Gūto peļņu izmanto šādu neapliekamu
kultūras pakalpojumu turpmākai nodrošināšanai vai to uzlabošanai (Metodiskais materiāls par pievienotās vērtības
nodokļa piemērošanu kultūras pasākumiem).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
35.pantu un Cēsu novada domes 19.11.2015.noteikumu Nr. 43 ‘’Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi’’ 6.6.punktu, saskaņā ar Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 23.03.2017. atzinumu (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome nolemj:
 
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vidzemes koncertzāle” nav jāmaksā pašvaldībai dividendes no tīrās peļņas pa
2016.gadu par pašvaldības kapitāla izmantošanu.
 
 
 

Lēmums Nr. 88 Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo  Cēsu pilsētas SIA
„Vinda” peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2016.gadā

Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs
 
               Pamatojoties uz 2015.gada 19.novembra Cēsu novada domes “Cēsu novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumu”
6.2.punktu un Cēsu pilsētas  SIA ”Vinda” 2017.gada 9.marta dalībnieku sapulces lēmumu Nr.2 “Par Cēsu novada
pašvaldībai dividendēs izmaksājamo sabiedrības ,,VINDA” peļņas daļu, Cēsu novada dome nolemj:
Cēsu pilsētas SIA “Vinda”, Reģ.nr. 49503000754, 2016.gadā gūtā tīrā peļņa 110 291.00  euro apmērā tiek sadalīta:
 

25% no tīrās pārskata gada peļņas (EUR 27 572.75) izmaksāt dividendēs par pašvaldības kapitāla izmantošanu,1.
ieskaitot Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetā.

 

75% no tīrās pārskata gada peļņas (EUR 82 718.25) novirzīt Cēsu pilsētas SIA „Vinda” attīstībai, tajā skaitā ES1.
finansētu ūdenssaimniecības attīstības projektu līdzfinansēšanai, kas nepieciešami ilgtspējīgai attīstībai un
konkurētspējas saglabāšanai, ņemot vērā pašvaldības kapitālsabiedrības mērķus – nodrošināt pašvaldības
pastāvīgās funkcijas: organizēt iedzīvotājiem komunālo pakalpojumu ūdensapgādi, organizēt iedzīvotājiem
komunālo pakalpojumu notekūdeņu savākšanu, novadīšanu, attīrīšanu.

 
 

Lēmums Nr. 89 Par finansiālu atbalstu Latvijas politiski represēto apvienības un
nodibinājuma “Kokneses fonds” iniciatīvai

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
            Izskatot nodibinājuma “Kokneses fonds” iesniegumu (saņemts 07.03.2017. ar Nr.1-38/1027) ar lūgumu
finansiāli atbalstīt Likteņdārza izveidi ar Godasardzes ozola stādījumu, veltot to sava novada politiski represētajiem, un
ņemot vērā tuvējo novadu izteikto vēlmi apvienoties ozola finansēšanā, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 16.03.2017. atzinumu
(prot.Nr.4), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.        Atbalstīt nodibinājuma “Kokneses fonds” iniciatīvu, piešķirot no pamatbudžeta izmaksu pozīcijas –
vispārējas nozīmes izdevumi līdzfinansējumu līdz 300,00  EUR ( trīs simti euro).
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2.        Lēmuma izpildi veikt Komunikācijas nodaļai.
3.        Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai piešķirto finansējumu iekļaut Cēsu novada pašvaldības 2017.gada
budžeta grozījumos.
4.        Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 90 Par projekta pieteikuma  „Cēsu Profesionālās vidusskolas
modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Ziņo: S.Breikša, Attīstības nodaļas projektu koordinatore
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.249 “Darbības programmas ”Izaugsme un
nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas
noteikumi”    un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk, CFLA), kā sadarbības  iestādes uzaicinājumu
(26.08.2016. Nr. 39-2-60/4846) sagatavot un iesniegt Eiropas Reģionālā un attīstības fonda projekta iesniegumu un Cēsu
novada integrētās attīstības programmas 2013.-2019.gadam Rīcības un investīcijas plāna rīcības virziena 2.1. “Nodrošināt
kvalitatīvu izglītību” uzdevumu 2.1.3. “Atbalstīt profesionālo izglītības iestāžu sakārtošanu un attīstību”, ievērojot likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Cēsu novada dome nolemj:
1.      Atcelt Cēsu novada domes sēdes 26.01.2017. lēmumu Nr. 29 “Par projekta pieteikuma ”Cēsu Profesionālās
vidusskolas modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”.
2.      Sagatavot un iesniegt, saskaņā  ar LR Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.249 “Darbības
programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt modernizēto profesionālās izglītības
iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi” projekta iesniegumu „Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija”.  Paredzot,
ka projekta  kopējās izmaksas nepārsniedz 2 811 015 EUR (divi miljoni astoņi simti vienpadsmit tūkstoši piecpadsmit
eiro), ERAF līdzfinansējums 1 321 619.95 EUR, (viens miljons trīs simti divdesmit viens tūkstotis seši simti deviņpadsmit
eiro, 95 centi), pašvaldības līdzfinansējums ir 15% no attiecināmajām izmaksām.
3.      Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu nodaļā projekta ieviešanas
(ieņēmumu) un izdevumu tāmi.
4.      Projektu realizēt no 2017. gada līdz  2019. gadam.
5.      Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
6.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 91 Par Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošo noteikumu
Nr. 8 ,,Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2016.saistošajos noteikumos Nr. 2
,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā””
precizēšanu

Ziņo L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Cēsu novada pašvaldībā 2017.gada 30.martā saņemta Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (turpmāk - VARAM) 2017.gada 30.marta elektroniskā pasta vēstule, kurā pēc Cēsu novada domes 2017.gada
9.marta saistošo noteikumu Nr.8 ,,Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2016.saistošajos noteikumos Nr. 2 ,,Kārtība, kādā
Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas
Cēsu novada teritorijā”” (turpmāk – Saistošie noteikumi) izvērtēšanas VARAM ieteikusi precizēt Saistošo noteikumu
nosaukumu un ievaddaļu, svītrojot vārdus ,,kura darbojas Cēsu novada teritorijā”.
Pašvaldība ir konstatējusi, ka Saistošajos noteikumos ir nepareizi aprēķinātas un norādītas izmaksas uz vienu izglītojamo
mēnesī no pusotra līdz četru gadu vecumam. Tās ir 242.13 euro.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma
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14.panta 36.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 ,,Noteikumi par izmaksu noteikšanas
metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, Cēsu novada dome ar 11 balsīm  PAR ( J.Rozenbergs, T.Jaunzemis,
M.Niklass, I.Lāce, M.Sestulis, A.Melbārdis, A.Malkavs, I.Timermanis, U.Lencbergs, E.Geruļskis, G.Grosbergs); PRET – nav;
ATTURAS – nav,  nolemj:
 
1.      Precizēt Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošos noteikumus Nr.8 ,,Grozījumi Cēsu novada domes
28.01.2016.saistošajos noteikumos Nr. 2 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā””:
1.1.svītrot nosaukumā un ievaddaļā vārdus ,,kura darbojas Cēsu novada teritorijā”;
1.2.aizstāt 3.1.punktā un 1.pielikuma 7.punktā skaitli ,,219.98” ar skaitli ,,242.13”.
2.      Publicēt laikrakstā ,,Cēsu Vēstis” atbilstoši lēmuma 1.punktam precizētos Cēsu novada domes 2017.gada
9.marta saistošos noteikumus Nr.8 ,,Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2016.saistošajos noteikumos Nr. 2 ,,Kārtība, kādā
Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei””.
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