
 
Cēsu novada domes sēdē 07.05.2020. (prot.nr.10) 
pieņemto lēmumu saraksts 
 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

117 1 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs” 2019.gada  publiskā pārskata 
apstiprināšanu” 

118 2 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas  Attīstības stratēģijas 2020. – 
2023. gadam  apstiprināšanu 

119 3 Par Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija nolikuma Nr.13 
“Grozījumi Cēsu pilsētas Sporta skolas 2015. gada 
19.februāra  nolikumā Nr. 17 “Cēsu pilsētas Sporta skolas 
nolikums “” apstiprināšanu 

120 4 Par Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija nolikuma Nr.14 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 31. oktobra 
nolikumā Nr. 43 “Par naudas balvām Cēsu novada izglītības 
iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem “ apstiprināšanu 

121 5 Par piekrišanu atsavināt Jaunpiebalgas novada pašvaldības 
īpašumu 

122 6 Par Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija saistošo 
noteikumu Nr.12 „Par krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas 
laikā  Cēsu novadā” apstiprināšanu 

123 7 Par Cēsu Bērzaines pamatskolas-attīstības centra 2019. gada 
pārskata apstiprināšanu 

124 8 Par iestādes Cēsu novada pašvaldība 2019. gada pārskata 
apstiprināšanu 

125 9 Par Cēsu pilsētas pansionāta 2019. gada pārskata 
apstiprināšanu 

126 10 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 
2019. gada pārskata apstiprināšanu 

127 11 Par “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pašvaldības aģentūras 
2019. gada pārskata apstiprināšanu 

128 12 Par Cēsu novada konsolidētā 2019. gada pārskata 
apstiprināšanu 

129 13 Par Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija noteikumu 
Nr.15 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 2019. gada 
19. decembra noteikumos Nr. 41 ‘’Cēsu novada pašvaldības 
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā 
un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības 
noteikumi’’” apstiprināšanu 



130 14 Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.03.2020. lēmumā 
Nr.90 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu 
“Cēsu Digitālais centrs”” 

131 15 Par Vienošanās par grozījumiem 2001. gada 27. februārī 
noslēgtā līguma “Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma 
“Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” un 
līguma “Par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības 
modernizāciju un atjaunošanu” apstiprināšanu 

132 16 Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no SIA “Cēsu siltumtīkli” nomā 
nodoto pamatlīdzekļu saraksta 

133 17 Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija 
lēmumā Nr. 163 ”Par Publisku pasākumu atļauju 
izsniegšanas komisiju” 

134 18 Par darba grupas izveidi Cēsu novada kultūras attīstības 
programmas 2015.-2019. aktualizēšanai un pagarināšanai 

 
1. 

Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo: A.Magone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 
41.panta pirmās daļas 4.punktu un Publisko aģentūru likuma 27. panta otro un trešo daļu, Cēsu 
novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, R.Sproģis, E.Geruļskis, 
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, 
nolemj: 

 
 Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 2019.gada 
publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu. 
 

Publiskais pārskats 
Rezultatīvie rādītāji 

 
 

2. 
Par Cēsu pilsētas Sporta skolas  Attīstības  stratēģijas 2020. – 2023. gadam  apstiprināšanu 

Ziņo: R.Vanadzina, Cēsu pilsētas Sporta skolas direktore 
 

 17.02.2020. Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvalde saņēma Cēsu pilsētas Sporta skolas 
(turpmāk – izglītības iestāde) direktores Rudītes Vanadziņas  elektronisku iesniegumu ar lūgumu 
apstiprināt izglītības iestādes Attīstības stratēģiju 2020. – 2023.gadam, 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, izglītības iestādes  nolikumu, saskaņā ar Cēsu 
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.02.2020. (prot. Nr.3), Izglītības, kultūras 
un sporta komitejas 23.04.2020. (prot. Nr.5) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.04.2020. 
atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2020/07.05.2020./pielikums_l%C4%93m.nr.117.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2020/07.05.2020./pielikums_l%C4%93m.nr.117_(rezultat%C4%ABvie_r%C4%81d%C4%ABt%C4%81ji).pdf


(G.Grosbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, 
R.Sproģis, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – 
nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1. Apstiprināt Cēsu pilsētas Sporta skolas  Attīstības stratēģiju 2020. – 2023. gadam. 
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas  direktorei. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei. 

 
 

Attīstības stratēģija 
 

3. 
Par Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija nolikuma Nr. 13 “Grozījumi Cēsu pilsētas Sporta 

skolas 2015. gada 19.februāra  nolikumā Nr. 17 “Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikums “” 
apstiprināšanu 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
 

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošo noteikumu Nr. 18 ‘’Cēsu novada 
pašvaldības nolikums’’ 25.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Profesionālās izglītības 
likuma 15.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, 
pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.04.2020. atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu 
novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, R.Sproģis, E.Geruļskis, 
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, 
nolemj: 
 

1. Apstiprināt Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija nolikumu Nr. 13 “ Grozījumi Cēsu pilsētas 
Sporta skolas 2015. gada 19.februāra nolikumā Nr. 17 “Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikums”” 
saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot Cēsu pilsētas Sporta skolai: 
2.1  nodrošināt nolikuma izpildi; 
2.2  informēt izglītības iestāžu reģistru par Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikuma apstiprināšanu. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei. 

 

Pielikums 
NOLIKUMS 

Cēsīs 
 

2020. gada 7.maijā         Nr. 13 
Grozījumi Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumā 

 
Izdots saskaņā ar   

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un  
Profesionālās izglītības likuma  

15.panta pirmo daļu un 17.pantu 
 

Izdarīt Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2015. gada 
19.februāra lēmumu Nr.27 „Par Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 2, 
6. punkts)) šādus grozījumus: 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2020/07.05.2020./pielikums_l%C4%93m.nr.118.pdf


 
1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 

“5. Iestādes faktiskā adrese un izglītības programmu īstenošanas vieta: Piebalgas iela 18, Cēsis, Cēsu 
novads, LV-4101. Izglītības programmas var tikt īstenotas arī šādās adresēs: 

- Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; 
- Gaujas iela 45, Cēsis, Cēsu novads,  LV-4101; 
- Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; 
- Valmieras iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; 
- "Lejas Luksti", Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136; 
- Cēsu prospekts 46, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126; 
- Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122; 
- Pūces iela 2a, Cēsis, LV-4101.” 

2. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā: 
“27. Direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās izglītības 
likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā 
un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums 
un amata apraksts.” 

3. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā: 
“32. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās 
izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, 
Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē 
darba līgums un amata apraksts.” 

4. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā: 
“45. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, tai skaitā, ievērojot Publisko iepirkumu likumu, direktors  
ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Iestādei nepieciešamo 
darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem.” 

5. Svītrot 46.punktu”; 
6. Izteikt 56.punktu šādā redakcijā: 

“56. Iestādes direktora izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt 
Cēsu novada domē, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, 
Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101.” 

7.  Izteikt 62.punktu šādā redakcijā: 
“62. Iestāde veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp veic 
fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu un Vispārīgo 
datu aizsardzības regulu.” 
 
 

4. 

Par Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija nolikuma Nr. 14 “Grozījumi Cēsu novada domes 
2013. gada 31. oktobra nolikumā Nr. 43 “Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu 

izglītojamajiem un pedagogiem “ apstiprināšanu 
 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
 

Kopš 2013.gada 31.oktobra, kad Cēsu novada dome pieņēma lēmumu Nr.458 „Par naudas 
balvām Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem”, kurš ir attiecināms uz valsts 
mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem un viņu pedagogiem, Valsts izglītības satura centrs un 
pedagogu profesionālās asociācijas ir papildinājušas mācību priekšmetu valsts olimpiāžu sarakstu, 
kamdēļ ir nepieciešams veikt nolikuma aktualizēšanu. 

https://viis.lv/Pages/Institutions/Addresses/View.aspx?id=3366301&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fAddresses%252fDefault.aspx


Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Cēsu novada domes 31.10.2013. lēmumu Nr. 458 (prot. 
Nr.19) „Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem” un 
atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.04.2020. atzinumam (prot. 
Nr. 5) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.04.2020. atzinumam (prot. Nr. 6), Cēsu novada 
dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, R.Sproģis, E.Geruļskis, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija nolikumu Nr. 14“Grozījumi Cēsu novada 
domes 2013. gada 31. oktobra nolikumā Nr. 43 “Par naudas balvām Cēsu novada izglītības 
iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem” saskaņā ar pielikumu. 

2. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 

Pielikums 
NOLIKUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
 
2020.gada 7.maijā         Nr.14 

 
Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 31. oktobra nolikumā Nr. 43 “Par naudas balvām Cēsu 

novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem” 
 

Izdots saskaņā ar  
Izglītības likuma 17.panta  

trešās daļas 27.apakšpunktu  

 

1. Izdarīt Cēsu novada domes 2013. gada 31. oktobra nolikumā Nr. 43 “Par naudas balvām Cēsu 
novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem” šādus grozījumus: 

 

Papildināt nolikuma pielikumu “Olimpiāžu saraksts” ar 22., 23., 24., un 25. punktu šādā 
redakcijā:  

 
22. Angļu valodas olimpiāde  Angļu valoda 
23. Astronomijas olimpiāde  Astronomija 
24. Atklātā krievu valodas olimpiāde  Krievu valoda 
25. Filozofijas olimpiāde  Filozofija 

  

2.  Nolikums stājas spēkā 2020. gada 7. maijā.   

 

 

 
 



5. 
Par piekrišanu atsavināt Jaunpiebalgas novada pašvaldības īpašumu 

________________________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Cēsu novada pašvaldībā 2020. gada 7. aprīlī saņemts (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā ar Nr. 6-2-

6/5/1932) Jaunpiebalgas novada domes 2020. gada 7. aprīļa iesniegums Nr. 3-2/20/195-N “Par atļaujas 
došanu kustamas mantas atsavināšanai’’ (turpmāk – Iesniegums), kurā izteikts lūgums Cēsu novada domei 
pieņemt lēmumu par atļauju: 

1. atsavināt nekustamajā īpašumā – ar kadastra Nr.4298 004 0074, kurš atrodas “Lielsilakalns”, Zosēnu 
pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125, ietilpstošajā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 4298 004 
0074, atrodošās cirsmas atrodošās cirsmas nogabalus Nr.20; Nr.24; Nr.25; Nr. 36; Nr.37; Nr.38; 
Nr.28; Nr.18; Nr.7; Nr.35; Nr.32; Nr.15; Nr.4; Nr.6; Nr.10; Nr.11; Nr.14; Nr.19; Nr.21; Nr.22; Nr.23; 
Nr.27; Nr.44; 

2. atsavināt nekustamajā īpašumā – ar kadastra Nr.4298 004 0074, kurš atrodas “Lielsilakalns”, Zosēnu 
pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125, ietilpstošajā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 4298 004 
0077, atrodošās cirsmas atrodošās cirsmas nogabalus Nr.50; Nr.33; Nr.34; Nr. 35; Nr.32; Nr.15; 
Nr.14; Nr.8; Nr.4; Nr.54; Nr.10; Nr.2; Nr.1; Nr.21; Nr.22; Nr.23; Nr.26; Nr.39; Nr.40; Nr.41; Nr.42; 
Nr.47; Nr.27; Nr.28; Nr.29; Nr.36; Nr.37; Nr.45; Nr.46. 

 
Iesniegumam pievienots Jaunpiebalgas novada domes 2020. gada 16. marta lēmums Nr. 58 ‘’Par 

atļauju nodot atsavināšanai Jaunpiebalgas novada domes īpašumā esošās meža cirsmas “Lielsilakalns”, 
kadastra Nr.4298 004 0074, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, 1. kvartālu’’ (prot. Nr. 5, 16. paragrāfs), 
kura 2. punktā nolemts lūgt Cēsu novada domei, Priekuļu novada domei, Pārgaujas novada domei, Līgatnes 
novada domei, Amatas novada domei un Vecpiebalgas novada domei, piekrišanu atsavināt nekustamajā 
īpašumā – ar kadastra Nr.4298 004 0074, kurš atrodas “Lielsilakalns”, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., LV-
4125, ietilpstošajā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 4298 004 0074, atrodošās cirsmas atrodošās cirsmas 
nogabalus Nr.20; Nr.24; Nr.25; Nr. 36; Nr.37; Nr.38; Nr.28; Nr.18; Nr.7; Nr.35; Nr.32; Nr.15; Nr.4; Nr.6; Nr.10; 
Nr.11; Nr.14; Nr.19; Nr.21; Nr.22; Nr.23; Nr.27; Nr.44, un 2020. gada 16.marta lēmums Nr.59 ‘’Par atļauju 
nodot atsavināšanai Jaunpiebalgas novada domes īpašumā esošās meža cirsmas “Lielsilakalns”, kadastra 
Nr.4298 004 0074, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, 2. kvartālu” (prot. Nr. 2, 17. paragrāfs), kura 
2.punktā nolemts lūgt Cēsu novada domei, Priekuļu novada domei, Pārgaujas novada domei, Līgatnes novada 
domei, Amatas novada domei un Vecpiebalgas novada domei, piekrišanu atsavināt nekustamajā īpašumā – 
ar kadastra Nr.4298 004 0074, kurš atrodas “Lielsilakalns”, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125, 
ietilpstošajā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 4298 004 0077, atrodošās cirsmas atrodošās cirsmas 
nogabalus Nr.50; Nr.33; Nr.34; Nr. 35; Nr.32; Nr.15; Nr.14; Nr.8; Nr.4; Nr.54; Nr.10; Nr.2; Nr.1; Nr.21; Nr.22; 
Nr.23; Nr.26; Nr.39; Nr.40; Nr.41; Nr.42; Nr.47; Nr.27; Nr.28; Nr.29; Nr.36; Nr.37; Nr.45; Nr.46. 

Likuma ,,Par valsts budžetu 2020.gadam” 56. pantā un tā 2. punktā noteikts, ka līdz stājas spēkā likums 
par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, pašvaldībai, tikai saņemot Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par šajā pantā minēto darījumu atbilstību administratīvi teritoriālajai 
reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai, ir tiesības atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 
kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro un 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības. 

Cēsu novada pašvaldība 2020. gada 13. februārī ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas vēstuli Nr. 1-132/1374 “Par pašvaldības īpašuma atsavināšanu un saistību uzņemšanos’’ 
(reģ. Cēsu novada pašvaldībā ar Nr. 6-2-6/1/958), kurā, citastarp, minēts, ka ja tiek plānota mežā augošu koku 
vai ārpus meža augošu koku ciršana komercnolūkos – Ministrijai iesniedzamajiem dokumentiem pievienojami 
apvienojamo pašvaldību domju lēmumi, un, ja ir saņemta visu apvienojamo pašvaldību piekrišana (pozitīvi 
domju lēmumi) darījuma veikšanai, Ministrija sniegs pozitīvu atzinumu. 

No minētajiem Jaunpiebalgas novada domes lēmumiem un Iesniegumam pievienotā 2020. gada 
9. marta SIA “Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” slēdziena “Par nekustamā īpašuma “Lielsilakalns”, 
Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, cirsmu tirgus vērtību 1.kv.” un 2020. gada 9. marta SIA “Latio vērtētāji 



& konsultanti Vidzemē” slēdziena “Par nekustamā īpašuma “Lielsilakalns”, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas 
novadā, cirsmu tirgus vērtību 2.kv.” izriet, ka   atsavināšanai nododamās Jaunpiebalgas novada pašvaldības 
kustamās mantas tirgus vērtība attiecīgi ir 56 000 EUR un 117 000,00 EUR. Līdz ar to atbilstoši likuma ,,Par 
valsts budžetu 2020.gadam” 56.pantam, lai minētos īpašumus Jaunpiebalgas novada pašvaldība varētu 
atsavināt ir nepieciešama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piekrišana, kura savukārt to 
sniedz, ja saņemta visu apvienojamo pašvaldību piekrišana attiecīgā darījuma veikšanai. 

Cēsu novada dome, izvērtējot Jaunpiebalgas novada pašvaldības lēmumos minētās pašvaldības kustamās 
mantas atsavināšanas mērķi, t.i., veikt ieguldījumus aktivitātēs, kuras noteiktas Jaunpiebalgas novada 
attīstības programmas 2014. – 2020.gadam rīcības virzienā: uzdevuma rīcības Nr.R8.1.1. aktivitāte – attīstīt 
centralizētās ūdenssaimniecības, kanalizācijas sistēmu Jaunpiebalgas ciemā, rīcības virzienā, uzdevuma 
rīcības Nr.R8.5.1. aktivitāte – pašvaldības prioritāro ceļu un ielu renovācija un rīcības virzienā, uzdevuma 
rīcības Nr.R8.5.2. aktivitāte – satiksmes drošības uzlabošana skolēnu ceļā uz izglītības iestādēm, un atzīstot, 
ka Jaunpiebalgas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšana nepieciešama, lai īstenotu  likumā ‘’Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētās pašvaldības autonomās funkcijas, tādējādi 
veicinot jaunveidojamā Cēsu novada ilgtspējīgu attīstību, kā arī ņemot vērā to, ka atsavināmo kustamo mantu 
– cirsmu vislietderīgāk var izmantot sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, to atsavinot un atsavināšanas 
rezultātā iegūtos līdzekļus izlietojot pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai, ievērojot likuma ,,Par valsts 
budžetu 2020. gadam” 56. pantā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulē Nr. 1-
132/1374 “Par pašvaldības īpašuma atsavināšanu un saistību uzņemšanos’’ noteikto, kā arī Cēsu novada 
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2020. gada 28.04.2020. atzinumu (prot. Nr. 17) un 
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.04.2020. atzinumu (prot.Nr.6), pamatojoties uz likuma ‘’Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmajā daļā noteikto, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, R.Sproģis, E.Geruļskis, 
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
 
Piekrist šādas Jaunpiebalgas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanai: 

1. nekustamajā īpašumā – ar kadastra Nr.4298 004 0074, kurš atrodas “Lielsilakalns”, Zosēnu 
pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125, ietilpstošajā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 4298 
004 0074, atrodošās cirsmas atrodošās cirsmas nogabalus Nr.20; Nr.24; Nr.25; Nr. 36; Nr.37; 
Nr.38; Nr.28; Nr.18; Nr.7; Nr.35; Nr.32; Nr.15; Nr.4; Nr.6; Nr.10; Nr.11; Nr.14; Nr.19; Nr.21; 
Nr.22; Nr.23; Nr.27; Nr.44; 

2. nekustamajā īpašumā – ar kadastra Nr.4298 004 0074, kurš atrodas “Lielsilakalns”, Zosēnu 
pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125, ietilpstošajā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 4298 
004 0077, atrodošās cirsmas atrodošās cirsmas nogabalus Nr.50; Nr.33; Nr.34; Nr. 35; Nr.32; 
Nr.15; Nr.14; Nr.8; Nr.4; Nr.54; Nr.10; Nr.2; Nr.1; Nr.21; Nr.22; Nr.23; Nr.26; Nr.39; Nr.40; 
Nr.41; Nr.42; Nr.47; Nr.27; Nr.28; Nr.29; Nr.36; Nr.37; Nr.45; Nr.46, 

ar mērķi veikt ieguldījumus aktivitātēs, kuras noteiktas Jaunpiebalgas novada attīstības programmas 
2014. – 2020.gadam rīcības virzienā: uzdevuma rīcības Nr.R8.1.1. aktivitāte – attīstīt centralizētās 
ūdenssaimniecības, kanalizācijas sistēmu Jaunpiebalgas ciemā, rīcības virzienā, uzdevuma rīcības 
Nr.R8.5.1. aktivitāte – pašvaldības prioritāro ceļu un ielu renovācija un rīcības virzienā, uzdevuma 
rīcības Nr.R8.5.2. aktivitāte – satiksmes drošības uzlabošana skolēnu ceļā uz izglītības iestādēm. 

 
6. 

Par Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija saistošo noteikumu  
Nr. 12 „Par krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā  Cēsu novadā” 

apstiprināšanu 
________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 



            Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  3. panta otro daļu,  35. 
panta ceturto daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  likuma Pārejas noteikumu 37. punkta 
1. apakšpunktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2020. gada 
23. aprīļa atzinumam (protokols Nr.4) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2020. gada 30. 
aprīļa atzinumam (protokols Nr.6), Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm 
par (G.Grosbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, 
R.Sproģis, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – 
nav, atturas – nav, nolemj: 
 
 
 Apstiprināt Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija saistošos noteikumus Nr.12 „Par krīzes 
pabalstu ārkārtējās situācijas laikā Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu. 

 
Pielikums 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Cēsīs 

2020.gada 7.maijā                                                   Nr.12 
 

Par krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā  Cēsu novadā 
 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
 likuma  3. panta otro daļu un 35. panta ceturto daļu  

 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie saistošie noteikumi nosaka krīzes pabalsta ārkārtējās situācijas laikā (turpmāk – krīzes 
pabalsts) apmēru un piešķiršanas kārtību Cēsu novada pašvaldībā pamata dzīvesvietu 
deklarējušām personām. 

2.  Lēmumu par krīzes pabalsta piešķiršanu pieņem Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais 
dienests” (turpmāk – Sociālais dienests). 

 
II. Krīzes pabalsta piešķiršanas kārtība un krīzes pabalsta apmērs 

3.  Krīzes pabalstu piešķir personai, kura ārkārtējās situācijas dēļ sakarā ar Covid - 19 izplatību ir 
zaudējusi savus ienākumus un no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības, un tās aprūpē esošajiem nepilngadīgajiem bērniem, ja ģimenes  naudas 
uzkrājumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 128,00 euro. 

4.  Ja krīzes pabalstu pieprasa abi bērna vecāki, bērnam paredzēto krīzes pabalstu piešķir vienam 
no vecākiem. 

5.  Krīzes pabalsts ir vienreizējs, un tā  apmērs ir 80,00 euro vienai personai. 
6.  Lai saņemtu krīzes pabalstu, persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu (veidlapa 

pielikumā) un dokumentus, kas pierāda krīzes situācijas apstākļus un pamato pabalsta 
nepieciešamību. 

7.  Lēmumu par krīzes pabalsta piešķiršanu pieņem 10 dienu laikā no iesnieguma un ārkārtējās 
situācijas apstākļus apliecinošu dokumentu saņemšanas dienas. 

 
III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

8. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada domē. 
9. Cēsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā 

kārtībā. 
 



Pielikums 
Cēsu novada domes  

07.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.12 
 

Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” 

  
  

(Vārds, uzvārds) (Personas kods) 
  

(Deklarētā dzīvesvietas adrese) (Tālrunis) 

 
Iesniegums 

 
Sakarā ar to, ka esmu nonācis krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 ārkārtas situāciju un es šajā laikā 

neesmu guvis ienākumus no: 
□ algota darba, jo ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
□ saimnieciskās darbības, jo ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
□ dīkstāves pabalsta, jo ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
□ bezdarbnieka pabalsta, jo ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Naudas līdzekļu uzkrājumi:  □ Ir __________euro,    □ Nav 
lūdzu piešķirt krīzes pabalstu, lai nodrošinātu savas un ģimenes pamatvajadzības. 
Situācijas apraksts: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
.......................................................................................................................................... 

(bankas nosaukums, konta numurs) 
 

Mājsaimniecībā dzīvojošās personas: _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas ziņas, piekrītu savu un manas mājsaimniecības locekļu datu 
apstrādei.  
 
Pielikumā pievienoju šādus dokumentus: 
□ Bankas kontu pārskati par pēdējiem trīs mēnešiem; 
□ VSAA lēmuma kopija par bezdarbnieka pabalsta apmēru; 
□ Cits ______________________________________________________________________ 

Pozitīva lēmuma gadījumā nav nepieciešams rakstiski informēt par pieņemto lēmumu.      

__________________  ____________________  ________________________  
                                         Datums                                     Paraksts                              Paraksta atšifrējums 

 
 



Pielikums 
Cēsu novada domes 

07.05.2020. lēmumam Nr.122 
 

Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija saistošo noteikumu  
Nr. 12 “Par krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā  Cēsu novadā” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Pašreizējās situācijas 
raksturojums 
 
 

Cēsu novada pašvaldībā nav saistošo noteikumu, kas regulē krīzes 
pabalsta piešķiršanu ārkārtējās situācijas laikā, kas valstī noteikta 
Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai. 

Saistošo noteikumu 
projekta 
nepieciešamības 
raksturojums, 
dokumenta būtība 

Ievērojot, ka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas 
noteikumu 37. punkta 1. apakšpunktā noteikts, ka pašvaldība piešķir 
ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt 
savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā un ievērojot, ka 
situācijas specifikas dēļ krīzes pabalsta piešķiršanai ārkārtējās 
situācijas laikā nepieciešams īpašs regulējums, lai pēc iespējas 
mazinātu ārkārtējās situācijas apstākļu ietekmi uz ģimeņu (personu) 
spēju nodrošināt pamatvajadzības, nepieciešams pieņemt šim 
nolūkam paredzētus saistošos noteikumus.  

Īss saistošo 
noteikumu projekta 
satura izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka krīzes pabalsta ārkārtējās situācijas laikā 
sakarā ar Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem (turpmāk – 
krīzes pabalsts) apmēru un piešķiršanas kārtību Cēsu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu 
deklarējušām personām. 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

Ievērojot Labklājības ministrijas prognozēto ģimeņu skaitu (18 000), 
kas varētu pretendēt uz krīzes pabalstu,  pašvaldību skaitu (119) un 
Cēsu novada iedzīvotāju skaitu salīdzinājumā ar valsts lielākajām un 
mazākajām pašvaldībām, var pieņemt, ka Cēsu novadā varētu būt 100 
pabalstu pieprasītāju (vienā pašvaldībā vidēji 18000:119=151). 
Ievērojot valsts vidējo statistikas rādītāju 2,4 personas ģimenē, var 
pieņemt, ka prognozējamais pabalstu saņēmēju skaits ģimenē Cēsu 
novadā  ir 1,5 personas, līdz ar to krīzes pabalstam nepieciešamais 
finansējums (ievērojot priekšfinansējumu) ir: 
80,00 euro x 100 ģimenes x 1,5 personas = 12 000,00 euro 
50,00 euro (papildus finansējums katram bērnam) x 100 bērni = 
5 000,00 euro. 
No tā valsts kompensē: 
- 50% no 12000,00 euro vai 6 000,00 euro; 
- 100% no bērniem paredzētā papildus finansējuma vai 5 000,00 

euro. 
Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 

Saistošo noteikumu izpildes administrēšanu nodrošinās Cēsu novada 
pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”. 



 
7. 

Par Cēsu Bērzaines pamatskolas-attīstības centra  
2019. gada pārskata apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par 
grāmatvedību” 13. pantu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.04.2020. atzinumu 
(protokols Nr.6), Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, R.Sproģis, 
E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas 
– nav, nolemj: 

 
 
Apstiprināt Cēsu Bērzaines pamatskolas-attīstības centra 2019. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem: 
 
  Bilances kopsumma      1 463 523 EUR 
  Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu      -98 682 EUR 
 
 

8. 
Par iestādes Cēsu novada pašvaldība  
2019. gada pārskata apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par 
grāmatvedību” 13. pantu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.04.2020. atzinumu 
(protokols Nr.6), Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, R.Sproģis, 
E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas 
– nav, nolemj: 
 
Apstiprināt iestādes Cēsu novada pašvaldības 2019. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem: 

ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām  
Normatīvie akti, 
saskaņā ar kuriem 
Saistošie noteikumi 
sagatavoti 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  3. panta otrā daļa,  
35. panta ceturtā daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  
likuma Pārejas noteikumu 37. punkta 1. apakšpunkts. 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
saistībā ar Saistošo 
noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots  Cēsu 
novada pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv sadaļā „Saistošo 
noteikumu projekti”, pieejams Vaives pagasta pārvaldē Nākotnes ielā 
6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads, Cēsu novada pašvaldības 
Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā un 
Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”, Bērzaines ielā 
16/18, Cēsīs, Cēsu novadā. 

http://www.cesis.lv/


 
  Bilances kopsumma      100 586 720 EUR 
  Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu      631 771 EUR 
 
 

9. 
Par Cēsu pilsētas pansionāta  

2019. gada pārskata apstiprināšanu 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par 
grāmatvedību” 13. pantu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.04.2020. atzinumu 
(protokols Nr.6), Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, R.Sproģis, 
E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas 
– nav, nolemj: 

 
 
Apstiprināt Cēsu pilsētas pansionāta 2019. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem: 
 
  Bilances kopsumma      450 093 EUR 
  Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu      11 787 EUR 
 
 

10. 
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”  

2019. gada pārskata apstiprināšanu 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par 
grāmatvedību” 13. pantu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.04.2020. atzinumu 
(protokols Nr.6), Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, R.Sproģis, 
E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas 
– nav, nolemj: 

 
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības “Sociālais dienests” 2019. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem: 
 
  Bilances kopsumma      451 240 EUR 
  Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu      -78 363 EUR 
 

 
 
 
 
 
 



 
11. 

Par “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pašvaldības aģentūras 
2019. gada pārskata apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par 
grāmatvedību” 13. pantu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.04.2020. atzinumu 
(protokols Nr.6), Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, R.Sproģis, 
E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas 
– nav, nolemj: 
 
Apstiprināt “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pašvaldības aģentūras 2019. gada pārskatu ar šādiem 
rādītājiem: 
 
  Bilances kopsumma      9 630 318 EUR 
  Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu      1 304 765 EUR 
 

 
12. 

Par Cēsu novada konsolidētā  
2019. gada pārskata apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par 
grāmatvedību” 13. pantu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.04.2020. atzinumu 
(protokols Nr.6), Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, R.Sproģis, 
E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas 
– nav, nolemj: 

 
 
Apstiprināt Cēsu novada konsolidētā 2019. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem: 
 
  Bilances kopsumma      112 572 474 EUR 
  Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu      1 771 278 EUR 
 

 
13. 

Par Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija noteikumu Nr. 15 ‘’Grozījumi Cēsu novada 
domes 2019. gada 19. decembra noteikumos Nr. 41 ‘’Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību 

un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības 
noteikumi’’” apstiprināšanu 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu, Publikas 



personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantu, kā arī ņemot vērā Ministru 
kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumus Nr. 20 ‘’Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība 
kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” un ievērojot 
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2020. gada 30.aprīļa atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu novada 
dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, R.Sproģis, E.Geruļskis, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
 

Apstiprināt Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija noteikumus Nr. 15 ‘’Grozījumi Cēsu 
novada domes 2019. gada 19. decembra noteikumos Nr. 41 ‘’Cēsu novada pašvaldības 
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā 
pārvaldības noteikumi”” saskaņā ar pielikumu. 

 
Pielikums 

 
NOTEIKUMI 

Cēsīs, Cēsu nov. 
 

2020. gada 7.maijā         Nr. 15 
 

Grozījumi Cēsu novada domes 2019. gada 19. decembra noteikumos Nr. 41 ‘’Cēsu novada pašvaldības 
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā 

pārvaldības noteikumi” 
 
 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  
72.panta pirmās daļas 2.punktu un 

 73.panta pirmās daļas 4.punktu 
Publikas personas kapitāla daļu un  

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma  
33.pantu, 34.panta trešo daļu,  

35.panta pirmo daļu   
 

Izdarīt Cēsu novada domes 2019. gada 19. decembra noteikumos Nr. 41 ‘’Cēsu novada pašvaldības 
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības 
noteikumi” (prot. Nr. 18, 19. punkts) šādus grozījumus: 

 
1. izteikt 7.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“7.6. Nominācijas komisiju izveido katram gadījumam atsevišķi.”     
2. svītrot 7.8. apakšpunktu.   

 
14. 

Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.03.2020.lēmumā Nr.90 “Par deleģēšanas līguma 
slēgšanu ar nodibinājumu “Cēsu Digitālais centrs”” 

______________________________________________________________________ 
Ziņo: S.Bormane, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja 

  
Cēsu novada dome (turpmāk – dome) ar 2020.gada 26.marta lēmumu Nr.90 (prot. Nr.6 

11.p.) “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Cēsu Digitālais centrs” (turpmāk – 
lēmums) nolēma noslēgt deleģēšanas līgumu ar nodibinājumu “Cēsu Digitālais centrs”, reģ. 



Nr.40008296736, uz 1 (vienu) gadu no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.martam, deleģējot tam 
no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punkta izrietošos pārvaldes 
uzdevumus, saskaņā ar deleģēšanas līgumu (turpmāk – līgums). 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46.panta 10.punktu deleģēšanas līgumā jānorāda 
uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritērijus, bet, ja līguma priekšmets ir vienreizējs 
uzdevums, arī sasniedzamos rezultātus. 

Ņemot vērā, ka līgums papildināts ar pielikumu Nr.1 “Pilnvarotās personas darbības 
sasniedzamamo rezultātu plāns (kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji)”, kurā norādītas plānotās 
aktivitātes, plānotie sasniedzamie rezultāti un indikatori, pielikumu Nr.2 “Tāme pašvaldības 
piešķirtajam finansējumam gadā” un pielikumu Nr.3 “Finanšu atskaite par deleģēšanas līguma 
izpildi”, ir domei nepieciešams apstiprināt līguma papildināto redakciju. 
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 
43.pantu un 46.panta 10.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punktu, 
15.panta ceturto  daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, ievērojot Cēsu novada 
domes Finanšu komitejas 30.04.2020. atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu novada dome, elektroniski 
balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, 
I.Suija-Markova, D.Trapenciere, R.Sproģis, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, 
M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 

1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 

“1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar nodibinājumu “Cēsu Digitālais centrs”, reģ. Nr.40008296736, uz 
1 (vienu) gadu no 2020.gada 11.maija līdz 2021.gada 10.maijam, deleģējot tam no likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punkta izrietošos pārvaldes uzdevumus. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs. 

3. Kontroli par lēmuma un līguma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
15. 

Par Vienošanās par grozījumiem 2001. gada 27. februārī noslēgtā līguma “Par Cēsu pilsētas 
pašvaldības uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” un līguma “Par Cēsu 

pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu” apstiprināšanu 
____________________________________________________________________ 

Ziņo: darba grupas vadītājs A. Egliņš – Eglītis  

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 
1.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1panta 
pirmo daļu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas 
iznomāšanas noteikumi” 18., 21. un 119.punktu, Enerģētikas likuma 51.panta pirmo daļu un  
ievērojot Cēsu novada domes 23.01.2020. lēmuma Nr. 5 “Par 2001. gada 27. februārī noslēgtā 
līguma “Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu 
nomu” un līguma “Par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu” 
pagarināšanu” 1. un 2.punktu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.04.2020. (prot. Nr.6) 
atzinumu,  Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, R.Sproģis, 
E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas 
– nav, nolemj: 
 



1. Noslēgt vienošanos par grozījumiem 2001.gada 27.februāra līgumā “Par Cēsu pilsētas 
pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” un  
pievienoto  2001. gada 27. februāra līgumu “Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma 
“Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu ar SIA “Cēsu siltumtīkli” jaunā 
redakcijā. 

2. Noslēgt vienošanos par grozījumiem 2001. gada 27. februāra līgumā “Par Cēsu pilsētas 
siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu” un pievienoto  2001. gada 27. 
februāra līgumu “Par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un 
atjaunošanu” ar SIA “Cēsu siltumtīkli” jaunā redakcijā. 

3. Noslēgt vienošanos par noteikumiem nomnieka uzņēmuma pārejas un nomnieka 
kapitāldaļu atsavināšanas gadījumā. 

4. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei. 
5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
16. 

Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no SIA “Cēsu siltumtīkli” nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta 
Ziņo: V.Kalandārovs – Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 

 
 Cēsu novada pašvaldībā 25.04.2020. saņemta SIA “Cēsu siltumtīkli” vēstule Nr. CS1/2020-24 “Par 
izmaiņām SIA “Cēsu siltumtīkli” nomā nodoto pamatlīdzekļu sarakstā” (reģistrēta Cēsu novada pašvaldībā ar 
Nr. 6-2-6/62159) par siltumapgādes funkciju nodrošināšanai nevajadzīgo no Cēsu novada pašvaldības 
iznomāto pamatlīdzekļu nodošanu atpakaļ Cēsu novada pašvaldībai. 
 27.02.2001. Līguma par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” 
pamatlīdzekļu nomu (saskaņā ar 19.01.2009. Pārjaunojuma līgumu, reģ. Nr. 2-7-101/2008, bijušā nomnieka 
– sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CB”, vienotais reģistrācijas numurs 40003001934, vietā stājās jaunais 
nomnieks - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu siltumtīkli”, vienotais reģ. Nr. 40003007848) 4.3. punkta 
trešajā rindkopā ir noteikts, ka jebkuru, Objekta modernizācijas un atjaunošanas rezultātā, vai pēc Nomnieka 
domām, viņam nevajadzīgu Objekta sastāvdaļu, Iznomātājs apņemas pieņemt, bet Nomnieks nodot ar Pušu 
parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu, bet tikai iepriekš Pušu saskaņotā laikā. 
 Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 
2. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.04.2020. atzinumam (prot. Nr.6), Cēsu 
novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, R.Sproģis, E.Geruļskis, 
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, 
nolemj: 
 
1. Pieņemt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu siltumtīkli”, vienotais reģ. Nr. 40003007848, tai ar 

27.02.2001. Līgumu par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma ‘’Cēsu Siltumtīklu uzņēmums’’ 
pamatlīdzekļu nomu nomā nodotos pamatlīdzekļus: 

Nr.p.
k Pamatlīdzeklis 

Mēr-
vien
ība 

Daudzums Inventāra kods, 
datums 

1. Noliktavas ēka, Ķiršu ielā 10, Cēsīs gab. 1 /P151468 
25.07.2002. 

2. Teritorijas elektriskais apgaismojums - 
Rūpniecības ielā 13, Cēsīs gab. 1 /P2443 

25.07.2002. 

3. Ūdens rezervuārs – Rūpniecības ielā 13, 
Cēsīs gab. 1 /P2446 

25.07.2002. 

4. Komunikācijas (dziļurbuma aka) – 
Rūpniecības ielā 13, Cēsīs gab. 1 /P2450 

25.07.2002. 



5. Siltumtrase no TK21 Akmens ielā līdz TK 21-
4, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs gab. 1 /P2484 

25.07.2002. 

6. Siltumtrase no TK21 līdz TK-21-1 Akmens 
ielā, Cēsīs gab. 1 /P2486 

25.07.2002. 

7. Piekabe 2PTS – 8876, reģ. Nr. P1093LV gab. 1 /P2614 
25.07.2002. 

8. 

Dūmgāzu analizators ar printeri – 
Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, 
pieņemšanas – nodošanas akts no 
14.05.02. 

gab. 1 
/P2464 

25.07.2002. 
 

9. Apkures katls RK 1,6 – L.Paegles ielā 4B, 
Cēsīs gab. 1 /P2514 

25.07.2002. 

10. Apkures katls RK – 1,6 L.Paegls ielā 4B, 
Cēsīs gab. 1 /P2515 

25.07.2002. 

11. Katls kurināmais RK – 1,6 – Turaidas ielā  7, 
Cēsīs (Beverīnas iela 11) gab. 1 /P2557 

25.07.2002. 

12. Elektriskais metināmais agregāts ADD-303 gab. 1 /P2574 
25.07.2002. 

13. Kompresors ZIF-55, Rūpniecības ielā 13, 
Cēsīs gab. 1 /P2578 

25.07.2002. 

14. Biroja iekārta, skapis, pieņemšanas – 
nodošanas akts no 14.05.2002. gab. 1 /P2635 

25.07.2002. 
2. Pamatlīdzekļi tiek nodoti Cēsu novada pašvaldībai ar nodošanas-pieņemšanas aktu. 
3. Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājam organizēt grozījumu sagatavošanu noslēgtajā 

pamatlīdzekļu nomas līgumā. 
4. Atgrieztos pamatlīdzekļus nodot izvērtēšanai Cēsu novada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu un 

pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas komisijai.  
5. Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājam, pēc Cēsu novada pašvaldības nemateriālo 

ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas komisijas slēdziena, organizēt 
nepieciešamās darbības ar pamatlīdzekļiem. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 
 

 
17. 

Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 163 ”Par Publisku pasākumu 
atļauju izsniegšanas komisiju” 

___________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs 

 
Ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot 
likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu 
novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumu apstiprinātajos komisijas darbību 
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komisijas un amatpersonu kompetences, tiesības un 
pienākumus, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes 
komunikācijas speciālista Aleksandra Abramova iesniegumu (reģistrēts Cēsu novada pašvaldības 
lietvedības sistēmā 27.04.2020. Nr.6-2-6/16/2195), Cēsu novada dome, elektroniski balsojot 
tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, R.Sproģis, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, 
J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1. Izslēgt no Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas locekli Aleksandru Abramovu, 

Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes komunikācijas speciālistu. 



2. Izdarīt Cēsu novada domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā Nr. 163 “Par publisku pasākumu 
atļauju izsniegšanas komisiju” grozījumu un izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 
“2. Lai izskatītu saņemtos iesniegumus un izsniegtu vai neizsniegtu atļauju publisku 
pasākumu rīkošanai Cēsu novada administratīvajā teritorijā, apstiprināt Publisku pasākumu 
atļauju izsniegšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 
Guntars Norbuts, Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieks 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:  
Ineta Krūmiņa, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja sporta koordinatore  
Komisijas locekļi: 
Didzis Ozoliņš, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes 
komunālinženieris 
Andra Magone, Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore 
Komisijas sekretārs:  
Agita Alksnīte, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja sekretāre.” 

 
18. 

Par darba grupas izveidi  
Cēsu novada kultūras attīstības programmas 2015.-2019. aktualizēšanai un pagarināšanai 

______________________________________________________________________ 
Ziņo: Z.Neimane, Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  

Kultūras centra vadītāja 
  

Saskaņā ar Cēsu novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmumu nr. 248 “Par Cēsu novada kultūras 
attīstības programmas 2015. – 2019.gadam apstiprināšanu” un Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra 
lēmumu nr. 34 “Par Cēsu novada kultūras attīstības programmas 2015.-2019.gadam aktualizēšanu” ir 
apstiprināta un aktualizēta Cēsu novada kultūras attīstības programma 2015.-2019.gadam. 

Saskaņā ar Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra lēmumu nr. 16 “Par Cēsu novada Integrētās 
Attīstības programmas 2013.-2019. gadam darbības termiņa pagarināšanu, Rīcības plāna un Investīciju plāna 
aktualizāciju” un Cēsu novada domes 2020.gada 5.marta lēmumu nr. 75 “Par Cēsu novada Integrētās 
Attīstības programmas 2013.-2021. gadam Investīciju plāna aktualizāciju”, nepieciešams aktualizēt un 
pagarināt “Cēsu novada kultūras attīstības programmas 2015. -2019. gadam” darbības termiņu līdz 
2022.gadam vai līdz jaunas ilgtspējīgas kultūras attīstības stratēģijas vai kultūras attīstības programmas 
apstiprināšanai, ņemot vērā plānoto administratīvi teritoriālo reformu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Cēsu novada domes 
18.07.2013. saistošo noteikumu Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 15.punktu, 
“Cēsu novada ilgtspējīgas stratēģijā 2030” iekļauto stratēģisko attīstības virzienu par saglabātu un attīstītu 
unikālu kultūrvidi un Cēsu novada domes 10.10.2013. lēmumu Nr.386 „Par stratēģiski svarīgu nozari un 
īpašumu Cēsu novada pašvaldībā”, kas kultūras nozares atzīšanu nosaka par stratēģiski svarīgu nozari, 
pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikumu, Cēsu novada dome, elektroniski balsojot 
tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, 
D.Trapenciere, R.Sproģis, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), 
pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
 

1. Aktualizēt Cēsu novada Kultūras attīstības programmu 2015.-2019., lai to pagarinātu līdz 
2022.gadam. 

2. Izveidot darba grupu Cēsu novada Kultūras attīstības programmas 2015.-2019. aktualizētās 
redakcijas izstrādei šādā sastāvā: 

2.1. Atis Egliņš-Eglītis, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs - darba grupas vadītājs, 
2.2. Zane Neimane, pašvaldības aģentūras „Cēsu kultūras un Tūrisma centrs” Cēsu Kultūras centra 
vadītāja – darba grupas koordinatore, 



2.3. Andra Magone, pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore, 
2.4. Evija Atvara, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja, 
2.5.SIA „Vidzemes koncertzāle” pārstāvis, 
2.6.Cēsu Centrālās bibliotēkas pārstāvis, 
2.7. Lelde Krastiņa, A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas pārstāvis, 
2.8. Pasaules Latviešu mākslas centra Cēsīs pārstāvis, 
2.9. Nodibinājuma „Vides risinājumu institūts” pārstāvis, 
2.10. Astrīda Kamša, Kultūras biedrības “Harmonija” vadītāja, 
2.11. Kristīne Skrīvere, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vadītāja, 
2.12. Edīte Siļķēna, amatiermākslas kolektīva “Cēsu teātris” režisore. 
 
3. Cēsu novada Kultūras attīstības programmas aktualizētā redakcija iesniedzama apstiprināšanai 

Cēsu novada domē līdz 2020.gada 30.augustam. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 


